Všechny zavlažovací systémy AutoPot se dodávají s ventilem AQUAvalve. Po připojení

Mezi samozavlažovacími systémy patří AutoPot bezesporu k těm, jejichž použití je nejjednodušší,

ke zdroji vody bude ventil AQUAvalve regulovat přívod vody k rostlinám, a to pouze

a díky funkci AQUAvalve je lze celé týdny ponechat bez obsluhy. Zavlažovací systémy AutoPot

působením gravitačního tlaku z nádrže nebo zahradního sudu, bez potřeby čerpadel,

nevyžadují elektřinu, časové spínače ani čerpadla, zcela vystačí s gravitačním tlakem ze
zahradního sudu nebo nádrže. Od skleníku na vaší zahradě po rozsáhlé komerční skleníky,

tlaku vodovodního řadu, elektřiny nebo časových spínačů.

AutoPot poskytne každému pěstiteli, bez ohledu na jeho schopnosti, malý či velký systém, jenž

Po připojení k nádrži se ventil AQUAvalve otevře a nechá misku naplnit vodou do

výrazně překoná jeho/její očekávání.

přednastavené úrovně 20 mm. Dokud se nespotřebuje veškerá voda v misce, ventil

proč používat naše závlahové systémy?

Při naplnění vodou: 30 cm průměr x 37 cm výška

400L

Kapacita: 50 litrů

Velikost a hmotnost: 52 x 16 x 13 cm/1,8 kg

Při naplnění vodou: 35 cm průměr x 53 cm výška

Přívětivé k životnímu prostředí

Není potřeba stále sledovat pH nebo Ec
Není nutno stále vypouštět a napouštět nádrže
Nemusí se proplachovat, neboť nedochází k usazování
hnojiva

▲

Adaptabilní a snadno a rychle rozšiřitelné

▲

25L

Kapacita: 25 litrů

Velikost a hmotnost: 36 x 16 x 13cm cm/1,3 kg

Mimořádně nenáročné na údržbu

▲

▲

FlexiTanks

50L

Bez recirkulace vody/hnojiva

▲

▲

Lze je použít k pěstování jakýchkoli druhů rostlin, pro
potravinářské i dekorativní účely

zásobování svých rostlin živinami na řadu let.

Bez omezení velikosti systému

▲

Jeden z nejúspornějších zavlažovacích systémů na světě z
hlediska spotřeby vody

jak snadné to může být?

▲

Úplně stačí gravitační tlak z nádrže nebo zahradního sudu

▲

udržujte v čistotě, bez překážek průchodnosti a částic zeminy. Tak zajistíte zavlažování a

▲

zařízení, jež vyžaduje pečlivé zacházení. Ventil AQUAvalve a misku, v níž je umístěn,

Žádné z našich systémů nevyžadují ke své činnosti elektřinu,
čerpadla ani časové spínače

Rust na dosah ruky

snadno
své
vlastní

▲

voda v misce se doplní. Ventil AQUAvalve je jednoduché, ale velmi efektivní zavlažovací

Už žádné každodenní zalévání, tento systém lze ponechat celé
týdny bez obsluhy

Vy p ě s
tu
si sna jte
dno

▲

cyklem. Po spotřebování veškeré vody rostlinami se ventil AQUAvalve znovu otevře a

▲

AQUAvalve neumožní doplnění misky. Tím se rostlině umožní projít mokrým a suchým

▲

Srdce všech zavlažovacích systémů
AutoPot Doporučení

vítejte v systému AutoPot

Díky systému AutoPot je pěstování tak snadné, jak jen
může být... méně práce, vyšší výnosy Vypěstujte si
snadno své vlastní

750L
1000L

AutoPot Global Ltd
Unit 5
108 Hawley Lane
Farnborough
GU14 8JE
UNITED KINGDOM

• Plně složitelné
• Složí se do jedné
kompaktní krabice

100L

225L

• Lehké a pevné
• Snadná přeprava
a skladování
• Pro sestavení není
třeba nástrojů

Kapacita: 750 litrů

Velikost a hmotnost: 119 x 18 x 14 cm/6,25 kg

• Vejde se tam, kam se
jiné nádrže nevejdou
Kapacita: 100 litrů

Velikost a hmotnost: 73,5 x 18 x 12,5 cm/1,8 kg

Při naplnění vodou: 43 cm průměr x 75 cm výška

Zavlažovací systémy AutoPot

Telefon: +44 (0)844 858 1520
Fax: +44 (0)870 383 6953

Při naplnění vodou: 90 cm průměr x 117 cm výška

Kapacita: 225 litrů

Kapacita: 400 litrů

Kapacita: 1000 litrů

Při naplnění vodou: 63,5 cm průměr x 81 cm výška

Při naplnění vodou: 68 cm průměr x 111 cm výška

Při naplnění vodou: 120 cm průměr x 90 cm výška

Velikost a hmotnost: 78,5 x 18 x 12,5 cm/2,7 kg

Velikost a hmotnost: 112 x 18,5 x 12,5 cm/4,8 kg

Velikost a hmotnost: 89 x 20 x 16 cm/7,3 kg

Email: mail@autopot.co.uk
Web: www.autopot.co.uk
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objemu 15 litrů, který se dodává se všemi

lze jej použít pro široké spektrum druhů

moduly 1Pot, vám umožní pěstovat velké

a velikostí rostlin. Modul 1Pot lze snadno

exempláře rostlin. Pokud rostliny vyrostou

rozšířit tak, že se k jedné nádrži připojí

příliš velké a potřebují více místa, lze

několik květináčů, jak je znázorněno na

květináč i misku snadno přesunout.

Systém 12 Pot

různých místech v celé brožuře. Květináč o

1Pot XL

Modul 1Pot je mimořádně všestranný a

Modul 1Pot

module
system

Systém easy2grow

Modul 1Pot

TM

Systém easy2grow je oblíbený systém

bez nutnosti čerpadel, časových spínačů

Již několik let nás zákazníci žádají o větší

1Pot XL lze používat samostatně a je

používaný

na

a elektřiny.Bez ohledu na to, zda používáte

systém zásobující větší květináče. Nyní

dokonalý pro velké druhy rostlin, např.

Umožňuje bezúdržbové

základní sadu easy2grow nebo několik

je tedy k dispozici 1Pot XL, který nabízí

borůvkový keř nebo javor dlanitoklaný.

pěstování při optimálním růstu, a přitom

nástavbových

MASIVNÍCH 25 litrů kapacity. Je dokonalý

Stejně jako naše další systémy lze také

nepřijde nazmar ani kapka vody. Systém

velkopěstitelském měřítku, tento systém

pro ty z vás, kdo chtějí pěstovat ještě

1Pot XL propojit s většími nádržemi

easy2grow bude vaše rostliny zavlažovat a

nabízí vše, co rostlina potřebuje.

VĚTŠÍ rostliny. Tento nový design má

a vytvořit obrovský systém jakékoliv

misku a víko ve tvaru mušle, která dokáže

velikosti. Jak je u nás obvyklé, 1Pot XL je

pobrat až 25litrový květináč. Květináč je

dodáván se všemi potřebnými přípojkami

dole kulatý a umožňuje pěstiteli snadno

a patentovaným AQUAvalve, který řídí

jej otáčet v misce. Nahoře je květináč

zásobování vody do každého modulu.

komerčními

celém světě.

pěstiteli

souprav

easy2grow

ve

Systém easy2grow 12

hnojit v květináčích o objemu 8,5 litru, a to

Systém 12 Pot XL

tvarován do čtverce.

260mm

Systém 60 Pot

245mm

Systém easy2grow 100

Květináč
25 l

285mm

372mm

200mm

300mm

275mm

575mm

Květináč
8.5 l

Systém 48 Pot XL

Rozměry misky
1 Pot XL

350mm

Květináč
15 l

Systém easy2grow 40

Rozměry misky
easy2grow

Rozměry
misky 1 Pot

245mm

Systém 24 Pot

Systém 100 Pot XL
330mm

380mm

