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ZLOŽENIE SETU (MODULU)
1x sada upevňovacieho materiálu (12x skrutka + 12x hmoždinka)

12x poistka zavlažovacích trubiek
20x kolík na zavesenie truhlíka

2x montážna základová doska

6x truhlík
6x geotextilná podložka
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ROZMERY SETU (MODULU)

685 mm

408 mm
816 mm

objem truhlíka 6 l

šírka 408 mm

poistka zavlažovacích trubiek

výška
685 mm

odtokové
otvory

hĺbka 165 mm
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VEĽKOSŤ MODULU & UPEVNENIE NA STENU
GRO-WALL® SLIM LINE rozvrhnutie inštalačných rozmerov.
UPEVNENIE: Namontujte 6 skrutiek na každú montážnu dosku.
KOLÍKY

SKRUTKY

INŠTALÁCIA KOLÍKOV NA ZAVESENIE TRUHLÍKA

Zasuňte kolíky rovnou časťou do montážnej dosky.

Správne umiestnenie kolíkov.
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MONTÁŽ ZÁKLADOVEJ DOSKY
MONTÁŽ MUSÍ BYŤ V ROVINE!

POZNÁMKA: Pri montáži používajte vhodné pomôcky – vodováhu a pod.

Upevnite základovú dosku na stenu pomocou dodaného upevňovacieho materiálu (skrutky, podložky,
hmoždinky).

INŠTALÁCIA POISTIEK ZAVLAŽOVACÍCH TRUBIEK

Nasaďte poistku na truhlík.
Skontrolujte, či šípka smeruje
von.

Zatlačte na poistku a
nacvaknite ju na truhlík.

Teraz je poistka správne
nainštalovaná.

ZAVESENIE TRUHLÍKOV
Pre jednoduché zavesenie truhlíkov postupujte nasledovne:

Nasuňte otvor v rohu truhlíka
na prvý kolík.

Nasaďte prostredný otvor truhlíka
na prostredný kolík a následne
posledný otvor na posledný kolík.
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Správne zavesenie truhlíkov.

VÝSADBA

1. Vložte

2. Nasypte do truhlíka vhodný substrát.

geotextilnú podložku na dno truhlíka.

4. Opatrne vložte rastliny s miernym sklonom
smerom von.

3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátom.

5. Osadený truhlík je pripravený na zavesenie na
základovú dosku modulu Gro-Wall® SLIM LINE.
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INŠTALÁCIA ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU
Modul Gro-Wall® je vybavený systémom IPI™ - Individual Plant Irrigation, ktorý umožňuje inštaláciu
efektívneho zavlažovacieho systému. Môžeme ho prispôsobiť rastlinám bez zbytočných strát vody.
Komponenty závlahy nie sú súčasťou dodávky.

NÁVRH INŠTALÁCIE ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

ZÁKLADNÉ KOMPONENTY ZÁVLAHY:
6 vertikálnych modulov, 2 moduly na šírku
•
•
•
•
•
•
•

1x rolka zavlažovacieho potrubia Ø 16 mm
12x kvapkadlo (max 2 l/hod)
2x koncová krytka (upchávka)
1x T kus (3-cestný)
3x kolienko
1x rýchlospojka – pripojenie k prívodu vody
12x poistka (sponka) zavlažovacej trubky

Poznámka: vyššie uvedený zoznam komponentov závlahy je len informatívny a musia sa vždy
přispôsobiť individuálnemu návrhu vertikálnej záhrady.
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Obchodné zastúpenie pre Českú 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
Všetky vyobrazenia a fotografie sú len informačné a nemožno z nich vyvodzovať žiadne nároky. Vyhradzujeme si právo na prevedenie zmien bez predchádzajúcich upozornení.

