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SLOŽENÍ SETU (MODULU)
1x sada upevňovacího materiálu (12x šroub + 12x hmoždinka)

12x pojistka zavlažovacích trubek
20x kolíček pro zavěšení truhlíku

2x montážní základová deska

6x truhlík
6x geotextilní podložka
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ROZMĚRY SETU (MODULU)

685 mm

408 mm
816 mm

objem truhlíku 6 l

šířka 408 mm

pojistka zavlažovacích
trubek

výška
685 mm

hloubka
165 mm

drenážní otvory
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VELIKOST MODULU & UPEVNĚNÍ NA STĚNU
®

GRO-WALL SLIM LINE rozvržení instalačních rozměrů.

UPEVNĚNÍ: Namontujte 6 šroubů pro každou montážní desku.

INSTALACE KOLÍČKŮ PRO ZAVĚŠENÍ TRUHLÍKU

Zasuňte kolíčky rovnou částí do montážní desky.

Správné umístění kolíčků.
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MONTÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY
MONTÁŽ MUSÍ BÝT V ROVINĚ!

POZNÁMKA: Při montáži používejte vhodné
pomůcky – vodováhu apod.

Upevněte základovou desku na stěnu pomocí dodaného upevňovacího materiálu (šrouby, podložky, hmoždinky).

INSTALACE POJISTEK ZAVLAŽOVACÍCH TRUBEK

Nasaďte pojistku na truhlík.
Zkontrolujte, že šipka směřuje ven.

Zatlačte na pojistku a
nacvakněte ji na truhlík.

Nyní je pojistka správně
nainstalovaná.

ZAVĚŠENÍ TRUHLÍKŮ
Pro jednoduché zavěšení truhlíků postupujte následovně:

Nasuňte otvor na rohu truhlíku na
první kolíček.

Nasaďte prostřední otvor truhlíku
na prostřední kolíček a následně
poslední otvor na poslední kolíček.
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Správné zavěšení truhlíků.

VÝSADBA

1. Vložte geotextilní podložku na dno truhlíku.

2. Nasypte do truhlíku vhodný substrát.

3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátem.

4. Opatrně vložte rostliny s mírným sklonem
směrem ven.

5. Osázený truhlík je připraven k zavěšení na
®
základovou desku modulu Gro-Wall SLIM LINE.

6

INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU
Modul Gro-Wall® je vybaven systémem IPI™ - Individual Plant Irrigation, který umožňuje instalaci efektivního
zavlažovacího systému, který lze přizpůsobit rostlinám bez zbytečných ztrát vody. Komponenty závlahy nejsou
součástí dodávky.

NÁVRH INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁVLAHY:
6 vertikálních modulů, 2 moduly na šířku









1x
12x
2x
1x
3x
1x
12x

role zavlažovacího potrubí Ø 16 mm
kapkovač (max 2 l/hod)
koncová krytka (ucpávka)
T kus (3-cestný)
kolínko
rychlospojka – připojení k přívodu vody
pojistka (sponka) zavlažovací trubky

Poznámka: výše uvedený seznam komponentů závlahy je pouze informativní a musí se vždy
přizpůsobit individuálnímu návrhu vertikální zahrady.
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Obchodní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:

graseko s.r.o.
Blanická 217/86
CZ-724 00 Ostrava
Tel.: +420 596 738 992
E-mail: info@graseko.cz
URL: www.graseko.cz
Veškerá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní a nelze z nich vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo provedení změn bez předchozích upozornění.

