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Vertikálne záhrady
Vertikálne záhrady – geniálne jednoduché!
So systémom Atlantis Gro-Wall® jednoducho
nainštalujete vertikálnu záhradu v interiéri i
exteriéri s ľahkým prístupom k jednotlivým
rastlinám a komponentom závlahy.

S vertikálnymi záhradami Gro-Wall® je možné
cielene a maximálne efektívne zavlažovať jednotlivé
rastliny.

Výhody
• Jednoduchá montáž
• Rýchla inštalácia rastlín
• Vertikálne i horizontálne použitie
• Pevná samostatná konštrukcia bez
nutnosti montáže nosného rámu
• Modulárny systém
• Optimálne zadržiavanie vlhkosti pre
rastliny
• Jednoduchá údržba s ľahkým
prístupom k jednotlivým rastlinám
• Možnosť inštalácie odvodu prebytočnej
vody

®

Prečo zvoliť Gro-Wall
Efektívna závlaha
Gro-Wall® systém závlahy je
vysoko efektívny a
prispôsobiteľný rastlinám
bez zbytočných strát vody.

Tepelná izolácia
Gro-Wall® funguje ako
tepelná izolácia budov,
v lete chladí a v zime
udržuje teplo.

Zvuková izolácia
Gro-Wall® je vďaka
použitiu zeminy a rastlín
vysoko účinný ako zvuková
izolácia.
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Modulárny systém

IPI™ Systém

Gro-Wall® modulárny
systém umožňuje
vertikálne aj horizontálne
rozšírenie.

Gro-Wall® je možné vybaviť
integrovaným
automatickým
závlažovacím systémom
pre jednotlivé rastliny.

Recyklovateľné
materiály

IFS™ Systém

Gro-Wall® je vyrobený z
vysoko kvalitných
recyklovateľných
materiálov.

Variabilita výsadby

Gro-Wall® môžete v
závislosti na mieste
inštalácie vysádzať
širokou škálou rôznych
druhov rastlín.

Gro-Wall® sa pripevňuje priamo
na stenu bez nutnosti montáže
prídavnej nosnej konštrukcie.

Ľahký prístup
Gro-Wall® umožňuje
kompletný a ľahký prístup
k jednotlivým rastlinám a
komponentom
zavlažovania.

Atlantis Gro-Wall® Produkty
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GRO-WALL® SLIM PRO
PROFESIONÁLNY ŠTÍHLY SYSTÉM PRE VERTIKÁLNE ZÁHRADY
Gro-Wall® Slim Pro je štíhly vertikálny stenový systém,
vhodný na inštaláciu na väčšie plochy i na plochy v
obmedzenom priestore a je možné použiť ho v interiéri
aj v exteriéri.
Napriek svojmu štíhlemu profilu sa do každej
pestovateľskej nádoby zmestí 6 l substrátu pre zdravý a
bujný rast rastlín s optimálnym zadržiavaním vlhkosti.
Do jedného pestovateľského kvetináča sa vysádzajú dve
rastliny. Pestovateľská nádoba sa po vložení do systému
automaticky zaistí proti samovoľnému vysunutiu.
Integrovaný systém na distribúciu závlahy I.P.I.TM
(Individual Plant Irrigation) poskytuje rovnomerne
rozložené zavlažovanie do všetkých inštalovaných
modulov priamo k jednotlivým rastlinám. Prebytočná
voda môže voliteľne pretekať do nižších modulov alebo
sa môže vypúšťať do záchytnej nádoby či odpadu
pomocou štandardných zavlažovacích trubiek s
priemerom 16 mm.

GRO-WALL® SLIM PRO
ČÍSLO VÝROBKU: 80080
ROZMERY JEDNÉHO BALENIA
(Š) 808mm (V) 704mm (H) 165mm
Balenie obsahuje 6 pestovateľských nádob.

GRO-WALL® SLIM PRO POPIS PRODUKTU
šírka 404 mm

Zámok nádoby

Jednoduchá kompletizácia

Po vložení sa pestovateľské
nádoby zaistia proti
vypadnutiu.

Gro-Wall® vyzdvihne vertikálne
záhradničenie do nových výšin a to
doslova. Gro-Wall® jednoducho
svojpomocne zostavíte.

Inteligentné zavlažovanie
Jednoduchá inštalácia
zavlažovacích kvapkadiel do
jednotlivých modulov pre
efektívne zavlažovanie.

Pestovateľská nádoba
Do pestovateľských nádob sa
zmestí 6 litrov substrátu.

100% Recyklovateľné

Flexibilita

Gro-Wall® je vyrobený zo 100%
recyklovateľného plastu,
myslíme tým teda aj na životné
prostredie.

Nie ste spokojní s umiestnením vysadenej
pestovateľskej nádoby? So systémom GroWall® to nie je problém – jednoducho ju
vyberiete a presuniete tam, kde bude
vyzerať lepšie.

Inteligentná drenáž
Prebytočnú vodu je možné
odvádzať dvoma spôsobmi – do
odpadu alebo do záchytnej
nádoby pod systémom.

Modulárny systém
výška
227 mm

hĺbka
165 mm
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Vďaka modulárnemu systému
je možné jednoducho
nainštalovať vertikálnu záhradu
Gro-Wall® vertikálne aj
horizontálne.

Atlantis Gro-Wall® Produkty

GRO-WALL® SLIM LINE
ŠTÍHLY SYSTÉM VERTIKÁLNEJ ZÁHRADY
Gro-Wall® Slim Line je nový systém vertikálnej záhrady,
ktorý je postavený na úspechu produktu Gro-Wall® Slim
Pro. Tento typ vertikálnej záhrady je veľmi jednoduchý
a vhodný pre svojpomocnú inštaláciu. Jedná sa len o
upevnenie základovej nosnej dosky na stenu a zavesenie
pestovateľských nádob s vysadenými rastlinami. Systém
Gro-Wall® Slim Line je vhodný do interiéru i exteriéru.
Napriek svojmu štíhlemu profilu sa do každej
pestovateľskej nádoby zmestí 6 l substrátu pre zdravý a
bujný rast rastlín s optimálnym zadržiavaním vlhkosti.
Do jedného pestovateľského kvetináča sa vysádzajú dve
rastliny.
Pestovateľské nádoby sú vybavené drážkou a svorkou
na uchytenie zavlažovacieho potrubia s kvapkadlom,
ktoré zaistí rovnomerné dávkovanie vody pre každú
rastlinu.
Každá pestovateľská nádoba je vybavená odtokovými
otvormi, ktorými môže přebytočná voda pretekať
kaskádovito do nižších poschodí a ďalej do záchytnej
nádoby umiestnenej v spodnej časti systému.

GRO-WALL® SLIM LINE
ČÍSLO VÝROBKU: 80081
ROZMERY JEDNÉHO BALENIA
(Š) 820mm (V) 682mm (H) 165mm
Balenie obsahuje 6 pestovateľských nádob.

GRO-WALL® SLIM LINE POPIS PRODUKTU
pestovateľské nádoby s objemom 6 litrov
šírka 410 mm

drážka so svorkou
pre uchytenie
zavlažovacieho
systému

výška
682 mm

odtokové otvory

hĺbka 165 mm
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GRO-WALL® 4.5
Gro-Wall® 4.5 umožňuje inštaláciu vertikálnej záhrady
aj v náročných podmienkach v interiéri a exteriéri.
Jeho nekompromisná robustnosť a odolnosť ho
predurčuje nielen pre náročnejšiu inštaláciu v
interiéroch budov, ale aj pre veľmi efektívnu realizáciu
vonkajších zelených fasád.
Do veľkých pestovateľských nádob sa zmestí 6,5 litra
substrátu, ktorý zaisťuje bujný rast rastlín a optimálne
zadržiavanie vlhkosti. Do jedného pestovateľského
kvetináča sa sadí iba jedna rastlina. Pestovateľskú
nádobu po zasunutí do modulu zaistíte proti vypadnutiu
poistným kolíčkom.

Zavlažovanie
Patentovaný integrovaný zavlažovací systém
I.P.I.™ (Individual Plant Irrigation) umožňuje
rovnomerné rozloženie zavlažovania do
všetkých inštalovaných modulov priamo k
jednotlivým rastlinám. Prebytočná voda
preteká kaskádovito do nižších modulov a
následne do záchytnej nádoby príp. do
odpadu.

Jednoduchý prístup
Gro-Wall® 4.5 poskytuje
jednoduchý prístup k rastlinám a
zavlažovacím komponentom pre
ľahké prevedenie zmien a pri
údržbe vertikálnej záhrady.
Vysunutie pestovateľskej nádoby a
prístup ku komponentom závlahy
vykonáte za pár sekúnd.

220 mm
zavlažovanie

zavlažovanie

Gro-Wall ®
moduly 4.5

375 mm

200 mm

680 mm

Gro-Wall® 4.5 – popis produktu
Inteligentné zavlažovanie
Jednoduchá inštalácia
zavlažovacích kvapkadiel do
jednotlivých modulov pre
efektívne zavlažovanie.

Jednoduchá kompletizácia

Pestovateĺské nádoby je
možné ľahko inštalovať
alebo vysúvať v priebehu
pár sekúnd.

Gro-Wall® pozdvihne vertikálne
záhradničenie do nových výšin, a to .
doslova. Gro-Wall® ľahko svojpomocne
skompletizujete.

100% Recyklovateľné

GRO-WALL® 4.5
ČÍSLO VÝROBKU: 80040
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Gro-Wall® je vyrobený z 100%
recyklovateľného plastu,
myslíme teda aj na životné
prostredie.

Modulárny systém
Vďaka modulárnemu systému je
možné jednoducho nainštalovať
vertikálnu záhradu Gro-Wall®
vertikálne i horizontálne.

Flexibilita
Nie ste spokojní s umiestnením
vysadenej pestovateľskej nádoby?
So systémom Gro-Wall® to nie je
problém – jednoducho ju vyberiete
a presuniete tam, kde bude vyzerať
lepšie.

Pestovateľské nádoby
Do pestovateľských nádob sa
zmestí 6,5 litra substrátu pre
zdravý a bujný rast rastlín,
zaistíte ich na mieste zaisťovacím
kolíčkom.

Atlantis Gro-Wall® 4.5

Gro-Wall® 4.5 - rozmery modulu
Jeden modul Gro-Wall® 4.5 je široký 680 mm, vysoký 200 mm a hlboký 220 mm. S vloženou
pestovateľskou nádobou je celková hĺbka 375 mm. Jedno balenie Gro-Wall® 4.5 obsahuje celkom 6
modulov a má pri postavení do výšky tieto rozmery: 680 mm na šírku a 1200 mm na výšku.
BOČNÝ POHĽAD

ČELNÝ POHĽAD

1200 mm
(3ft 11 1 /4 ”

200 mm
(7.87”)

220 mm
680 mm
375 mm

220 mm
(8.66”)

375 mm
(14.76”)

POHĽAD ZHORA
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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 fotografie sú iba ilustračné a nemôžu vyvodiť žiadne nároky. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez predchádzajúcich upozornení.
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