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Zahradní obrubníky

Zavlažovací set – v kartonovém obalu je zabalen obrubník s délkou 6 metrů plus základní
zavlažovací komponenty k instalaci zavlažování a spuštění systému. Návod instalace
obrubníku a zavlažovacích komponentů a seznam zavlažovacích komponentů je uveden na
obalu. Součástí balení je 6 m zahradního obrubníku a vybrané zavlažovací komponenty.
Všechny komponenty lze dokoupit i jednotlivě.
Zavlažovací systém 2 v 1 je patentově chráněný český výrobek. Obsahuje závlahové prvky,
které optimálně a úsporně zavlažují okrasné nebo zeleninové záhony, skleníky a menší
travnaté prostory na zahradě. První obrubník na světě, který nejen odděluje trávník od
záhonů, cest, chodníků a jiných venkovních prostorů, ale dokáže také efektivně zalévat
jakákoliv místa na vaší zahradě. Je také vhodný pro komerční použití.
Skleníkový set - pro majitele skleníků máme v nabídce "Skleníkový set", což je komplet
všech doplňků, které jsou nutné k vytvoření základního zavlažování ve skleníku. Stačí
zakoupit běžný obrubník a tento set. Z obrubníku vytvoříte uličku ve skleníku a na ní
napojíte postřikovače, které naleznete v setu - přesný popis na www.lanitgarden.cz.
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Základní obrubník - pro oddělení trávníku a záhonů si zakupte pouze běžný obrubník v
délce 6 nebo 12 m. Ten můžete později kdykoliv přeměnit v jednoduchý zavlažovací systém
pouhým dokoupením příslušných doplňků.

Výhody zavlažovacího systému v zahradním obrubníku
Funkce 2 v 1 – kvalitní a estetické oddělení trávníku a okrasných záhonů spojené
se závlahou – unikátní systém – SVĚTOVÁ NOVINKA.
Jednoduchá instalace – není třeba montáž odbornou firmou.
Kvalitní komponenty zavlažovacího systému – garance kvality min. 10 let.
Nízká cena celého systému, maximální hospodárnost ve spotřebě vody.
Snadné rozšiřování zavlažovacího systému o další komponenty v budoucnu.
Možnost individuálního nastavení jednotlivých postřikovačů a kapkových závlah,
možnost rozdělení zavlažování do několika sekcí.
Možnost napojení na časovač umožňuje efektivní zavlažování v noci.
Obrubníky a příslušenství jsou skladem k dodání ihned
Typ

Obrázek

Cena s DPH

Běžný obrubník v cívce
6 metrů

549 Kč

Běžný obrubník v cívce
12 metrů

999 Kč

Zavlažovací obrubníkový
set 6 metrů

1.299 Kč

Zavlažovací obrubníkový
set 12 metrů

1.999 Kč

Univerzální zavlažovací
sada pro skleník

815 Kč

Obrubníky kupujte na www.lanitgarden.cz

Přesné znění záručních podmínek na www.lanitgarden.cz.
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