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Vertikální zahrady
Vertikální zahrady – geniálně jednoduché!
Se systémem Atlantis Gro-Wall® jednoduše
nainstalujete vertikální zahradu v interiéru i
exteriéru se snadným přístupem k jednotlivým
rostlinám a komponentům závlahy.

S vertikálními zahradami Gro-Wall® lze cíleně a
maximálně efektivně zavlažovat jednotlivé rostliny.

Výhody
• Jednoduchá montáž
• Rychlá instalace rostlin
• Vertikální i horizontální použití
• Pevná samonosná konstrukce bez
nutnosti montáže nosného rámu
• Modulární systém
• Optimální zadržování vlhkosti pro
rostliny
• Jednoduchá údržba se snadným
přístupem k jednotlivým rostlinám
• Možnost instalace odvodu přebytečné
vody

Proč zvolit Gro-Wall

®

Efektivní závlaha
Gro-Wall® systém
závlahy je vysoce
efektivní a
přizpůsobitelný
rostlinám bez
zbytečných ztrát vody.

Modulární systém
Gro-Wall® modulární
systém umožňuje
vertikální i
horizontální rozšíření.

IPI™ Systém
Gro-Wall® lze vybavit
integrovaným
automatickým
závlahovým systémem
pro jednotlivé rostliny.

Tepelná izolace
Gro-Wall® funguje
jako tepelná izolace
budov, v létě chladí a
v zimě udržuje teplo.

Recyklované materiály
Gro-Wall® je vyroben z
vysoce kvalitních
recyklovaných
materiálů.

IFS™ Systém
Gro-Wall® se připevňuje
přímo na stěnu či zeď bez
nutnosti montáže přídavné
nosné konstrukce.

Zvuková izolace
Gro-Wall® je díky
použití zeminy a rostlin
vysoce účinný jako
zvuková izolace.
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Variabilita výsadby
Gro-Wall® můžete v
závislosti na místě
instalace osázet
širokou škálou
různých druhů rostlin.

Snadný přístup
Gro-Wall® umožňuje
kompletní a snadný
přístup k jednotlivým
rostlinám a
komponentům.

Atlantis Gro-Wall® Produktová řada
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GRO-WALL® SLIM PRO
PROFESIONÁLNÍ ŠTÍHLÝ SYSTÉM PRO VERTIKÁLNÍ ZAHRADY
Gro-Wall® Slim Pro je štíhlý vertikální stěnový systém,
vhodný pro instalaci na větší plochy i na plochy v
omezeném prostoru a lze jej použít v interiéru i
exteriéru.
I přes svůj štíhlý profil pojme každá pěstební nádoba 6 l
substrátu pro zdravý a bujný růst rostlin s optimálním
zadržováním vlhkosti. Do jednoho pěstebního květináče
se vysazují dvě rostliny. Pěstební nádoba se po vložení
do systému automaticky zajistí proti samovolnému
vysunutí.
Integrovaný systém pro distribuci závlahy I.P.I.TM
(Individual Plant Irrigation) poskytuje rovnoměrně
rozložené zavlažování do všech instalovaných modulů
přímo k jednotlivým rostlinám. Přebytečná voda může
volitelně protékat do nižších modulů nebo se může
vypouštět do záchytné nádoby nebo odpadu pomocí
standardních zavlažovacích trubek o průměru 16 mm.

GRO-WALL® SLIM PRO
ČÍSLO VÝROBKU: 80080
ROZMĚRY JEDNOHO BALENÍ
(Š) 808mm (V) 704mm (H) 165mm
Balení obsahuje 6 pěstebních nádob.

GRO-WALL® SLIM PRO POPIS PRODUKTU
šířka 404 mm

Zámek nádoby

Jednoduchá kompletace

Po vložení se pěstební
nádoby zajistí proti
vypadnutí.

Gro-Wall® pozvedne vertikální
zahradničení do nových výšin a
to doslova. Gro-Wall® snadno
sestavíte svépomocí.

Chytrá závlaha
Jednoduchá instalace
zavlažovacích kapkovačů do
jednotlivých modulů pro
efektivní závlahu.

Pěstební nádoby
Pěstební nádoby pojmou
6 litrů substrátu.

100% Recyklované

Flexibilita

Gro-Wall® je vyroben ze 100%
recyklovaného plastu, myslíme
tedy také na životní prostředí.

Nejste spokojení s umístěním vysazené
pěstební nádoby? Se systémem Gro-Wall® to
není problém – jednoduše ji vyjměte a
přesuňte tam, kde bude vypadat lépe.

Chytrá drenáž
Přebytečnou vodu lze odvádět
dvěma způsoby – do odpadu
nebo do záchytné nádoby
pod systémem.

Modulární systém
výška
227 mm

hloubka
165 mm
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Díky modulárnímu systému lze
jednoduše instalovat vertikální
zahradu Gro-Wall® vertikálně
i horizontálně.

Atlantis Gro-Wall® Produktová řada

GRO-WALL® SLIM LINE
ŠTÍHLÝ SYSTÉM VERTIKÁLNÍ ZAHRADY
Gro-Wall® Slim Line je nový systém vertikální zahrady,
který je postaven na úspěchu produktu Gro-Wall® Slim
Pro. Tento typ vertikální zahrady je velmi jednoduchý a
vhodný pro instalaci svépomocí. Jedná se pouze o
upevnění základové nosné desky na stěnu či zeď a
zavěšení pěstebních nádob s vysazenými rostlinami.
Systém Gro-Wall® Slim Line je vhodný pro interiér i
exteriér.
I přes svůj štíhlý profil pojme každá pěstební nádoba
6 l substrátu pro zdravý a bujný růst rostlin s
optimálním zadržováním vlhkosti. Do jednoho
pěstebního květináče se vysazují dvě rostliny.
Pěstební nádoby jsou vybaveny drážkou a svorkou pro
uchycení zavlažovacího potrubí s kapkovači, které
zajistí rovnoměrné dávkování vody pro každou rostlinu.
Každá pěstební nádoba je vybavena odtokovými otvory,
kterými může přebytečná voda protékat kaskádovitě do
nižších pater a dále do záchytné nádoby umístěné ve
spodní části systému.

GRO-WALL® SLIM LINE
ČÍSLO VÝROBKU: 80081
ROZMĚRY JEDNOHO BALENÍ
(Š) 820mm (V) 682mm (H) 165mm
Balení obsahuje 6 pěstebních nádob.

GRO-WALL® SLIM LINE POPIS PRODUKTU
pěstební nádoby o objemu 6 litrů
šířka 410 mm

drážka se svorkou
pro uchycení
zavlažovacího
systému

výška
682 mm

odtokové otvory

hloubka 165 mm
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GRO-WALL® 4.5
Gro-Wall® 4.5 umožňuje instalaci vertikální zahrady
i v náročných podmínkách a to jak v exteriéru tak v
interiéru. Jeho nekompromisní robustnost a odolnost ho
předurčuje nejen pro náročnější instalace v interiérech
budov, ale také pro velmi efektivní realizace
venkovních zelených fasád.
Velké pěstební nádoby pojmou 6,5 litrů substrátu,
který zajistí bujný růst rostlin a optimální zadržování
vlhkosti. Do jednoho pěstebního květináče se vysazuje
pouze jedna rostlina. Pěstební nádobu po zasunutí do
modulu zajistíte proti vypadnutí zajišťovacím
kolíčkem.

Zavlažování
Patentovaný integrovaný zavlažovací systém
I.P.I.™ (Individual Plant Irrigation) umožňuje
rovnoměrné rozložení závlahy do všech
instalovaných modulů přímo k jednotlivým
rostlinám. Přebytečná voda protéká
kaskádovitě do nižších modulů a následně do
záchytné nádoby popř. do odpadu.

Jednoduchý přístup
Gro-Wall® 4.5 poskytuje
jednoduchý přístup k rostlinám a
zavlažovacím komponentům pro
snadné provedení změn a při
údržbě vertikální zahrady. Vyjmutí
pěstební nádoby a přístup ke
komponentům závlahy provedete

220 mm

za pár sekund.

závlaha

závlaha

Gro-Wall ®
moduly 4.5

375 mm

200 mm

680 mm

Gro-Wall® 4.5 – popis produktu
Chytrá závlaha
Jednoduchá instalace
zavlažovacích kapkovačů do
jednotlivých modulů pro
efektivní závlahu.

Pěstební nádoby lze snadno
instalovat nebo vysouvat
během pár sekund.

Flexibilita

Gro-Wall® pozvedne vertikální
zahradničení do nových výšin a .
to doslova. Gro-Wall® snadno
sestavíte svépomocí.

Nejste spokojení s umístěním
vysazené pěstební nádoby? Se
systémem Gro-Wall® to není
problém – jednoduše ji vyjměte a
přesuňte tam, kde bude vypadat
lépe.

Gro-Wall® je vyroben ze 100%
recyklovaného plastu, myslíme
tedy také na životní prostředí.

ČÍSLO VÝROBKU: 80040
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Díky modulárnímu systému lze
jednoduše instalovat vertikální
zahradu Gro-Wall® vertikálně
i horizontálně.

Jednoduchá kompletace

100% Recyklované

GRO-WALL® 4.5

Modulární systém
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Pěstební nádoby
Pěstební nádoby pojmou
6,5 litrů substrátu pro zdravý a
bujný růst rostlin, zajistíte je na
jejich místě zajišťovacím
kolíčkem.

Atlantis Gro-Wall® 4.5

Gro-Wall® 4.5 - rozměry modulu
Jeden modul Gro-Wall® 4.5 je široký 680 mm, vysoký 200 mm a jeho hloubka činí 220 mm. S vloženou
pěstební nádobou je celková hloubka 375 mm. Jedno balení Gro-Wall® 4.5 obsahuje celkem 6 modulů
a má při sestavení do výšky tyto rozměry: 680 mm na šířku a 1200 mm na výšku.
BOČNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED

1200 mm
(3ft 11 1 /4 ”

200 mm
(7.87”)

220 mm
680 mm
375 mm

220 mm
(8.66”)

375 mm
(14.76”)

POHLED SHORA
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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.
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