VAC Kvetináče pre stavbu vertikálnych záhrad
Opis produktu
Kvetináče pre vertikálne záhrady VAC sú navrhnuté pre gabiónové koše s otvormi o veľkosti 10x10cm a hrúbku drôtu 4mm.
Veľkosť vnútorného priestoru je 6x6cm a smerom ku dnu sa jemne zužuje. Hĺbka je rovnako 6cm. Táto veľkosť je ideálna pre
predpestovanie rastlín vo výsevových kvetináčoch, ktoré je možné bez porušenia koreňového balu priamo vložiť do
kvetináča pre vertikálnu záhradu. Kvetináče majú tri otvory v zadnej časti, ktoré umožňujú rastlinám prekoreniť až do
vnútra gabiónu, odtok prebytočnej vody, aby nedochádzalo k zahnívaniu a zároveň ich výška zabezpečí, aby minimálne
množstvo vody po zálievke zostalo v kvetináči a udržovalo potrebnú vlhkosť. Kvetináč je z pevného UV stabilného plastu o
hrúbke 4mm pre zadnú stenu a 2 mm pre kvetináč tak, aby bola zabezpečená dlhoročná trvácnosť takéhoto riešenia.
Stabilizačný element v spodnej časti zabezpečí, že kvetináč bude držať na svojom mieste aj v prípade, že rastlina naberie na
veľkosti a váhe.
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Zostavte gabiónový kôš podla návodu výrobcu
Vnútro gabiónového koša vystelte agrotextíliou
Do vnútra gabiónového koša vystlaného agrotextíliou nasypte trochu záhradného substrátu. Pre uľahčenie
zálievky rastlín je možné v tomto kroku špirálovito umiestniť hadicu pre kvapôčkovú závlahu.
Namontujte rovnomerne spony pre tvarovú stabilitu koša, jedna spona by sa mala
použiť na každé 3 oká
Dosypte záhradný substrát až po vrch koša
Kochlíky je možné osádzať do každého otvoru siete o veľkosti 10x10cm s hrúbkou
drôtu 4mm. V prípade krajných miest na ktorých sú spoje a miest kde do
konštrukcie zasahujú spony môže byť nevyhnutné kvetináč jemne orezať. Pri
rozmiestňovaní kvetináčov zohľadnite charakter vysádzaných rastlín – ich výšku,
možný previs. Kvetináč nie je potrebné osádzať do každého otvoru siete vzhľadom
na rozrastanie rastlín
Pre umožnenie prekorenenia rastlín až do vnútra gabiónového koša je potrebné
pred inštaláciou kvetináča vyrezať otvor do agrotextílie v časti, kde bude priliehať
spodná časť kvetináča s otvormi.
Po výsadbe a do doby, kým nedôjde k prekoreneniu do gabiónového koša resp.
počas horúcich dní je nutné zalievať rastlinstvo aj priamo do kvetináčov z
vonkajšej strany gabiónového koša.
Výsadbu vo vrchnej časti odporúčame realizovať s odstupom 2-4 týždne keďže
substrát zvyčajne jemne klesne a treba ho dosypať

Obrazová príloha:

