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CENTRUM NAWADNIANIA

Automatyczne nawadnianie
– dlaczego ?
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LEJEMY WODĘ PROFESJONALNIE

rzede wszystkim dla siebie.
Szarość dnia codziennego
zamień w soczystą zieleń relaksu. Nie żyj jednak nadzieją,
że to wszystko zrobi się samo
a natura samoistnie stworzy
zielony gabinet SPA w waszym ogrodzie.
Weź sprawy w swoje ręce.

Jesteśmy firmą świadczącą od wielu lat usługi związane z zakładaniem systemów nawadniania.

• System Pipeline
Potrzebujecie Państwo wody w różnych
miejscach ogrodu bez rozciągania kilometrów węży? GARDENA stworzyła idealne
rozwiązanie – system podziemnego poboru wody, oparty na specjalnie skonstruowanych puszkach poboru wody, ukrytych
w ziemi, które pozwolą w dowolny sposób
rozprowadzić punkty czerpania wody bez
niszczenia elewacji oraz doprowadzania
przewodów do kranu w trudno dostępnych miejscach. Krótki odcinek węża wystarczy wpiąć w puszkę poboru wody.
• Sprinklersystem – system zraszaczy wynurzanych, turbinowych i statycznych
Odpowiednio ustawione zraszacze wynurzające się spod ziemi i nawadniające
każdy zakamarek ogrodu – to gwarancja
otrzymania przez rośliny niezbędnej dawki
wilgoci. W tym systemie sterowniki automatyczne monitorują poszczególne cykle
nawadniania, a czujniki kontrolują emisję
wody w oparciu o warunki atmosferyczne.
• AquaContour – nawodnienie za pomocą jednego zraszacza
GARDENA opracowała innowacyjny
system w oparciu o zraszacz AquaContour.
System może służyć ogrodnikom – amatorom w celu uzyskania niezbędnych w dzisiejszych czasach oszczędności. Zraszacz
dostosuje się do nieregularnych kształtów
przydomowych ogrodów, nawadniając
faktycznie obszar, który tego wymaga. Nowoczesny system programowania umożliwia etapowe ustawianie zasięgu i wyznaczanie do 50 punktów konturu, co daje
największą na rynku precyzję.
• Micro-Drip System – zraszanie żywopłotów, roślin doniczkowych, szklarni, bylin i krzewów
Rozbudowana gama produktów do
mikrozraszania pozwala na praktycznie
nieograniczoną rozbudowę systemu nawadniającego. Przy systemie precyzyjnego
nawadniania ziemia zostaje delikatnie zwilżona, bez ponoszenia zbędnych kosztów
utraty wody. Sposób ten dostarcza korzeniom roślin 100% dawkę wymaganej ilości
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Odpowiedni
system nawadniania

wody a podziemna linia kroplująca nawadnia rośliny czy trawę przy zerowej stracie.

Nie tylko do dużych
ogrodów
GARDENA jako wszechstronny producent przygotowała zminiaturyzowane
zestawy nawadniania przeznaczone nawet do najmniejszych, mieszkaniowych
kącików zieleni. Dzięki temu proponujemy
Państwu gotowe zestawy do skrzynek balkonowych oraz roślin pokojowych.
Automatyczne konewki przeznaczone są do nawadniania nawet 6 standardowych skrzynek balkonowych oraz 36
osobnych roślin. Pobór wody odbywa się
poprzez niewielkie zbiorniki wody (np.
wiadro), w którym umieszczona jest odpowiednio zaprogramowana pompka. Niewielka pojemność zbiornika, ze względu
na swoją precyzję, wystarcza na kilka cykli
nawadniania.

Dobór, projekt, instalacja
Zraszacze dobierane są na podstawie
ukształtowania terenu zieleni, wartości
przyłączeniowej źródła wody oraz kształtu
danej powierzchni.
Do prostokątnych powierzchni używamy zraszacza wynurzalnego, wahadłowego z serii R 140. Powierzchnie nieregularS.Ł.M Połuch
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ne o zaokrąglonym kształcie wypełniamy
za pomocą zraszacza AquaContour. Pozostałe kształty wypełniamy zraszaczami
dookolnymi w zależności od wielkości statycznymi bądź turbinowymi: Seria S80,
T100, T200, T380.
Konieczne przy projektowaniu własnego systemu jest uwzględnienie nieosłoniętych powierzchni, które są narażone na
wiatry. Większe zagęszczenie zraszaczy zapobiegnie rozpraszaniu strumienia wody.

Przyjemność
programowania
Nadszedł czas na relaks w wygodnym
hamaku. Automatyczne sterowanie pozostawiamy całej gamie sterowników.
Używając fal radiowych, zaworów automatycznych z bezpośrednim programatorem
lub modularnym sterowaniem za pomocą
kabla czy sterownikom zasilanym energią
słoneczną mamy pełną kontrolę przy minimalnym wkładzie pracy, a czujniki dbają
o stosowny program nawadniania.
Tak zaprojektowana i ukształtowana instalacja nawadniająca pozwala zaoszczędzić około 20% wody.
W dzisiejszych czasach to ogród staje
się wizytówką mieszkańców domu. Po części ujawniamy w nim swój charakter. Dbajmy zatem o najbliższą nam naturę, która
tak jak my – do życia potrzebuje Wody.

TA N I E J N I Ż W M A R K E TA C H !

Systemy nawadniające to nasza pasja:
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Salon sprzedaży & serwis GARDENA
ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
kom. 605 46 05 53
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