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Pomocný materiál (nie je zahrnutý v dodávke)
Štandardné komponenty závlahy
Bežné komponenty závlah s priemerom 16 mm sú kompatibilné so systémom Gro-Wall®.
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Nastaviteľné alebo fixné kvapkadlá sú kompatibilné so systémom Gro-Wall®.
Odporúčané kvapkadlá: 1 l/hod, 2 l/hod a 4 l/hod.

Upevňovací materiál na montáž Gro-Wall® na stenu
Modulárny systém Gro-Wall® je možné upevniť na takmer akýkoľvek povrch: betón, tehla, murivo, plech, drevo a pod.
pomocou vhodného upevňovacieho materiálu.
Poznámka: odporúčame použiť skrutky s hrúbkou 8 mm a dĺžkou 75-100 mm
• príklady upevňovacích skrutiek

Gro-Wall® - obsah setu
Gro-Wall® set sa skladá z komponentov pre 6 modulov (18 truhlíkov).
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zámková
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18 truhlíkov

18 geotextilných vložiek

24 rozdeľovačov

18 dlhých panelov
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Vybratie sponiek zo stredu rozděľovačov a dlhých panelov

Spony sú umiestnené v strednej
časti rozdeľovačov a dlhých
panelov.

Vyberte (vytrhnite) spony.

V strednej časti rozdeľovačov musí
ostať stredový plastový prvok.

Vyberte spony z dlhých panelov.

Spony uvoľnite zatiahnutím za
stredový pruh, príp. použite kliešte.

Cez vzniknuté otvory bude viesť
zavlažovací systém.

Gro-Wall® Rozmery & Orientácia
HORNÁ ČASŤ

Šírka jedného modulu je 680 mm, hĺbka 220 mm
a výška 203 mm.
PREDNÁ
ČASŤ

Do jedného modulu umiestnite 3 truhlíky.

ZADNÁ
ČASŤ

200 mm

220 mm
680 mm
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KROK 1 - inštalácia zámkových spon do rozdeľovačov
®

Pre každý modul Gro-Wall sú určené 4 zámkové spony, aby sa docielilo správne uchytenie na stenu.
Spony sú umiestnené v strede rozdeľovačov.

Zámkové spony sú uchytené k
spone vedľa centrálneho kolíka.

UMIESTNENIE ZÁMKOVÝCH SPON
Vložte zámkové spony a pevne ich zacvaknite.

KROK 2 – zostavenie modulov

Spojte prvý rozdeľovač s dlhým
panelom a dbajte na to, aby drážka
pre závlahu bola dole.

Pripojte druhý rozdeľovač.

Pripojte tretí rozdeľovač.

Pripojte štvrtý rozdeľovač.

Pripojte horný dlhý panel a dbajte
na to, aby drážka na závlahu bola
hore.

Otočte modul a pripojte zadný
dlhý panel. Dbajte na to, aby
všetky drážky závlahy boli na
vonkajšej strane.
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Správne zostavený modul.

KROK 3 - inštalácia spojovacích kolíkov
Inštalujte 8 spojovacích kolíkov na horný dlhý panel na miesta označené
šípkami.

Dbajte na to, aby všetkých 8 spojovacích kolíkov bolo umiestnených správne.

KROK 4 – spojenie zostavených modulov
Zostavené moduly jednoducho spojíte.

Nasaďte jeden modul na druhý
s pripravenými spojovacími kolíkmi.

Pevne spojte moduly pomocou
gumového kladivka.
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Postupujte až do požadovanej
výšky vertikálnej záhrady.

KROK 5 – upevnenie modulov na stenu
Každý modul sa upevňuje na stenu 4 zámkovými sponami a 4 hmoždinkami.

Umiestnenie otvorov pre uchytenie na stenu

5 mm
zámková spona
18 mm
dlhý panel

Otvory pre uchytenie modulu na stenu.
skrutka
alebo vrut

23 mm
hĺbka

(zámková spona + dlhý panel)

Dbajte na správne upevnenie modulu na stenu!

Predvŕtajte otvory pre hmoždinky.

Skontrolujte, či sú zámkové spony na
svojom mieste.

Upevnite modul na stenu
pomocou vhodných skrutiek
alebo vrtov (podľa druhu steny).

Skracovanie modulov
Moduly je možné skrátiť na kratšie diely (napr. pílkou), aby sa vošli aj do obmedzeného priestoru.

skrátenie modulu
na 1 truhlík
skrátenie modulu
na 2 truhlíky

Rezanie modulu
ručnou pílkou.
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Upevnenie modulu na stenu
Odporúčané rozmery pre montáž na stenu.

Jeden modul - 3 truhlíky

680 mm
179 mm

323 mm

179 mm

235.5 mm

Skrátený modul - 2 truhlíky

Skrátený modul – 1 truhlík

460 mm
57 mm

236 mm
57 mm

57 mm

346 mm

57mm

120 mm

235.5 mm
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235.5 mm

Inštalácia zosilnených modulov
Zosilnený Gro-Wall modul, ktorý nie je položený na podklade,
musíte zaistiť prídavnými skrutkami, aby uniesol moduly
umiestnené nad ním.
Odporúčame použiť zosilnené moduly v každom 8. rade
vhodným upevňovacím materiálom.
Odporúčané skrutky (nie sú súčasťou setu):
• 16 8G X 32mm
• 16 14mm

>14 mm
32 mm
11mm

Obrázok 1

Obrázok 2

3
2

1

SPODNÝ MODUL

POHĽAD SPREDU

POHĽAD ZOZADU
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ZOSILNENÝ
MODUL

Nastavenie závlahy
Nastavenie zavlažovacieho cyklu
Krok 1 –

Otvorte prívod vody.

Krok 2 –

Akonáhle začne voda vytekať zo spodnej časti truhlíka, zastavte prívod vody. Tak zistíte čas, počas
kterého by mal byť zavlažovací systém spustený.

Krok 3 –

Dalšie zavlažovanie by malo začať vtedy, ak je nádrž truhlíku prázdna. Pre kontrolu kvetináč vyberte a
nakloňte na stranu. Ak nevytečie žiadna voda, je čas na dalšie zavlažovanie.

Vyššie uvedené zavlažovanie je len informatívne. Systém závlahy musíte vždy prispôsobiť napr.:
•

ročnému obdobiu

•

teplému a suchému podnebiu

•

poveternostným podmienkam

•

druhu rastlín

•

vlhkosti vzduchu a pod.

--- začiatok závlahy ---

--- ukončenie závlahy---
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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, 1 modul na šírku

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

• 6.5 m
• 18x
• 5x
• 4x
• 3x
• 1x
• 24x

• 10.5 m
• 36x
• 5x
• 4x
• 3x
• 1x
• 24x

zavlažovacích trubiek Ø 16 mm
kvapkadlo
koncovka (upchávka)
T-kus
kolienko
vodná spojka
poistná sponka

zavlažovacích trubiek pr. 16 mm
kvapkadlo
koncovka (upchávka)
T-kus
kolienko
vodná spojka
poistná sponka

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

Vsuňte zavlažovacie potrubie a
ustrihnite na stranách.

Vytvorte otvory pre kvapkadlá.

Otvor pre kvapkadlo.

Nacvaknite kvapkadlo.

Inštalujte kvapkadlá v celom
systéme.

Nasuňte koncovky (upchávky).

Otočte zavlažovaciu trubku o 90°.

Správne umiestnené kvapkadlo.
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Nainštalujte ostatné komponenty
závlahy.

Substrát
Pre voľbu vhodného substrátu se obráťte na odbornú záhradnickú firmu.

bežný substrát

kokosový substrát

hnojivo

prídavné látky
perlit a pod.

Vysádzanie
Set obsahuje Gro-Pot truhlíky s geotextíliou vysokej kvality. Poskytujú skvelé odvodňovanie a zadržiavanie vlhkosti pre
optimálny rast rastlín. Ich design umožňuje jednoduchý prístup, údržbu a dovoľuje zalievanie priamo do substrátu.

Prázdny truhlík.

Krok 3 – vložte do truhlíka
rastlinu.

Krok 1 – vložte na dno truhlíka
geotextilnú vložku.

Krok 2 – naplňte truhlík substrátom.

Krok 4 – upravte substrát
okolo rastliny.

Krok 5 – doplňte substrát tak,
aby bol truhlík plný.

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.

