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

12x bočný panel

8x základový panel

6x zadný panel

6x truhlík

6x geotextilná podložka

DOPLNKY
12x spojovací kolík
truhlíka

12x drenážna koncovka
(upchávka)

32x vnútorná
sponka závlahy

8x prepojovacia trubička
drenážneho systému

24x bočný spojovací
kolík

32x vonkajšia
sponka závlahy
(voliteľne)
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KOMPLETIZÁCIA ZÁKLADOVÝCH PANELOV
Vyberte zo stredu bočných panelov spojovacie kolíky. Vložte 2 spojovacie kolíky do otvorov stredovej línie
zadného panelu podľa obrázka.
KROK 1
Vyberte spojovacie kolíky
zo stredu bočných panelov.

KROK 2
Vložte 2 spoj. kolíky do otvorov
stredovej linky zadného panelu.

KROK 3
Správne nainštalované
spojovacie kolíky.

ORIENTÁCIA ZÁKLADOVÉHO PANELA
Uistite sa, že nosné panely truhlíkov sú zostavené tak, že drážka na zavlažovací systém je hore!

POZNÁMKA: Nosné panely
truhlíkov musia byť zostavené
správne, aby systém bezchybne
fungoval. Drážka na umiestnenie
zavlažovacej trubky musí byť
hore – viď obrázok!

DRÁŽKA NA
ZAVLAŽOVACIU
TRUBKU HORE

ODTOKOVÁ
DRÁŽKA VPREDU

ČIASTOČNÁ KOMPLETIZÁCIA PANELOV
Čiastočná kompletizácia panelov sa vykonáva, ak budete nosné moduly inštalovať vertikálne na seba.
KROK 1
Spojte bočné panely
so zadným.

KROK 2
K zostavenému základu pripojte
zhora základový panel.
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KROK 3
Správne zostavený nosný
modul pre vertikálnu
inštaláciu.

KOMPLETIZÁCIA CELÉHO NOSNÉHO MODULU
Kompletne zostavený nosný modul slúži ako základňa celého systému vertikálnej záhrady.

KROK 1
Spojte bočné panely
so zadným.

KROK 2
K zostavenému základu pripojte
zhora aj zospodu základové
panely.

KROK 4
Vložte 6 skrutiek (súčasť dodávky)
do vyznačených otvorov spodného
nosného panela (viď šípky)
a utiahnite pre spevnenie celého
nosného modulu.

KROK 5
Správne skompletizovaný nosný modul
zaistený skrutkami.
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KROK 3
Nosný modul je
skompletizovaný a pripravený
na uchytenie na stenu.

VERTIKÁLNA INŠTÁLACIA MODULOV
Pre vertikálnu inštaláciu použite čiastočne skompletizované moduly (viď postup uvedený vyššie).

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Nasaďte čiastočne zostavený
modul na celý základový modul.

Opakujte krok 2 až do požadovanej výšky.

Správne prevedená vertikálna
inštalácia.
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MOŽNOSŤ 1: DRENÁŽ ODTOKOVÝM POTRUBÍM
Prebytočná voda sa odvádza z každého nosného modulu do zvoleného drenážneho
otvoru.
KROK 1
Vyberte (vylúpnite) prepojovacie trubičky drenážneho systému a
sponky zo stredu základových panelov.

POZNÁMKA: PREPOJOVACIE TRUBIČKY drenážneho systému sa používajú len pre prepojenie
vnútorných nosných modulov.

KROK 2
Vložte prepojovacie
trubičky z pravej strany
nosných modulov, ktoré
sú navzájom spojené.

KROK 3
Vložte bočné
spojovacie kolíky.

KROK 4
Nosný modul je pripravený
na spojenie s druhým nosným
modulom.

KROK 5
Spojte moduly k sebe.

KROK 6
Nasuňte drenážne trubky na boky
krajných modulov.
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MOŽNOSŤ 2: ŠTANDARDNÁ DRENÁŽ
Přebytočná voda preteká kaskádovito z drenážnych drážok modulov do truhlíkov
o poschodie nižšie.
KROK 1
Vyberte (vylúpnite) drenážne koncovky (upchávky) a prepojovacie kolíky z bočných
panelov.
Koncovka

Cap

POZNÁMKA: Skontrolujte
nasadenie drenážnych
koncoviek (upchávok) na
drenážnych otvoroch
všetkých nosných
.
modulov.

Channel
Outlet
Drenážny
otvor

KROK 3
Vložte bočné spojovacie kolíky.

KROK 2
Nasaďte drenážne koncovky na
všetky drenážne otvory.

KROK 4
Spojte moduly k sebe.

KROK 5
Skompletizovaný štandardný drenážny
systém. Prebytočná voda preteká do
odpadovej nádobky (nie je súčasťou setu).
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VEĽKOSŤ MODULU & UPEVNENIE NA STENU
GRO-WALL® SLIM PRO rozvrhnutie inštalačných rozmerov.
UPEVNENIE: použite 2 skrutky na upevnenie každého nosného modulu.
404mm (15.90”)

SKRUTKY + PODLOŽKY
SCREWS + WASHERS

ŠÍRKASINGLE
JEDNÉHO
MODULU
MODULE
WIDTH

BATTON

227mm

VÝŠKA
(8.94”)
MODULU
PARTIAL
VERTIKÁLNEJ
INŠTALÁCIE
MODULE

227mm
(8.94”)
BATTON
SPACING

704mm
(27.72”)

KIT
HEIGHT

227mm
(8.94”)
BATTON
SPACING

250mm
(9.84”)
VÝŠKA
MODULU
SINGLE
ZÁKLADNE
MODULE

808mm (31.81”)
DOUBLE
MODULEVEDĽA
WIDTHSEBA)
CELKOVÁ ŠÍRKA
(2 MODULY

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

MONTÁŽ
MUSÍ BYŤ V ROVINE!
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23mm
(0.90”)
VÝŠKA
ZÁKLADNE
BASE
PLATE
HEIGHT

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 musí sa vždy
prispôsobiť individuálnemu návrhu vertikálnej záhrady.
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INŠTALÁCIA ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

2. Pokračujte v ich inštalácii
v celom systéme.

3. Vsuňte zavlažovacie trubky.

4. Vytvorte otvory pre kvapkadlá.

5. Otvor pre kvapkadlo.

6. Nacvaknite kvapkadlá.

7. Nasaďte kvapkadlá v celom
systéme.

8. Teraz otočte trubku o 90°.

9. Správne umiestnené kvapkadlo.

1. Nacvaknite poistné sponky
zavlažovacích trubiek.

.

10. Nainštalujte ostatné komponenty závlahy.
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VYSÁDZANIE

1. Vložte geotextilnú podložku na dno truhlíka.

2. Nasypte do truhlíka vhodný substrát.

3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátom.

4. Opatrne vložte rastliny s miernym sklonom
smerom von.

5. Osadený truhlík je pripravený na vloženie do
nosného modulu.
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Atlantis® Gro-Wall Slim Pro - set
Objednávacie číslo

80080

Materiál

85% recyklovaný plast

Objem truhlíka

6l

Šírka celého setu

808 mm

Výška celého setu

704 mm

Hĺbka

165 mm

Plocha setu

0.56 m

2

Hmotnosť setu

9.5 kg
2

Hmotnosť na m

2

16.96 kg/m

404 mm
ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU

227 mm

704 mm

250 mm

808 mm
hĺbka
165 mm

CELKOVÁ ŠÍRKA 2 MODULOV

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.

