
Vertikální zahrada
Návod k použití

1 x těleso květníku 
1 x kryt
1 x ukazatel hladiny vody
1 x horní zátka 
1 x vnitřní zátka (červená) 
1 x upevňovací držák 
2 x boční zátka 
3 x oddělovač (sestavený) 
4 x květináčová vložka 
4 x samořezný šroub M4, 5x50 mm 
4 x 8x30 mm zavěšovací vložka
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Obsah balení truhlíku vertikální zahrady

Bezpečností pokyny

Produkt byl navržen a konstrukčně řešen jako samozavlažovací zahradní stěna pro pěstování rostlin, bylin 
a květin. Není určen pro děti.

Doporučujeme používat granulovaná hnojiva s pomalým, resp. postupným uvolňováním do substrátu 
nebo zeminy. Nepřidávejte hnojiva a chemické přísady přímo do zásobníku vody samozavlažovacího 
systému.

Samozavlažovací zahradní stěna je vyrobena z několika druhů plastů. Z tohoto důvodu není vhodné 
používat některé druhy hnojiv a chemických přísad. Vhodnost použití si předem ověřte. Dodržujte všechny 
pokyny výrobce uváděné na obalech hnojiv a chemických přísad.

Dodržujte také bezpečnostní pokyny výrobce uvedené na každém balení substrátu nebo zeminy.

Obalové materiály likvidujte bezpečně a v souladu s platnými předpisy.  

ABS, POP, guma a polykarbonát
70 x 170 x 170 mm

Materiály:
Rozměry: 

Parametry

•

•

•

•

•
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Vertikální zahrada
Návod k použití

Montáž držáků

���

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 
mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou 
děr 90 mm pod prvními, jak vidíte na obrázku 1.

Držáky připevněte pomocí přiložených šroubů. 
Šrouby musí být pevně utažené, aby se držáky 
nepohybovaly. Viz obrázek 4.

Při montáži do cihlové nebo kamenné zdi použijte 
vrták o průměru 8 mm. Vyvrtejte 4 díry hluboké 35 
mm a zasuňte do nich hmoždinky.
Viz obrázky 2 a 2.1.

Než dotáhnete všechny šrouby zkontrolujte polohu 
držáků vodováhou. Vodorovná poloha je důležitá 
pro správnou funkci zavlažovacího systému.
Viz obrázky 5 a 5.1.

Při montáži do dřevěné konstrukce použijte vrták
o průměru 3 mm a vyvrtejte 4 díry hluboké 35 mm.
Viz obrázek 3.
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Instalace ukazatele hladiny vody

Nasaďte těleso květníku na vrchní hák držáku. 
Viz obrázek 1.

Odstraňte boční zátku z pravé strany tělesa květníku.

Nasaďte do tělesa ukazatel hladiny vody (O-kroužek musí 
být na vnější straně) a zevnitř jej přišroubujte plastovou 
maticí. Přitom dbejte, aby trubička ukazatele byla uvnitř 
ukazatele samotného a vrchní průhledná trubička pevně 
držela. Viz obrázek 3.

Přelití

Pokud je květináč situován na místě, kde do něj 
může často pršet, doporučujeme odstranit 
červenou zátku z posledního květináče, viz 
obrázek 2. Tím budou květiny chráněny před 
přeléváním.

Samozavlažovací systém

Odstraňte horní zátku a pomalu naplňte nádržku vodou. Trubička ukazatele hladiny se musí se stoupající 
hladinou vody zvedat. S plněním přestaňte, jakmile ukazatel dosáhne značky „FULL“. Viz detailní nákres.
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Vertikální zahrada
Návod k použití

Zásady montáže 2 a více sad nad sebou

MONTÁŽ VE SVISLÉ POLOZE ZAČÍNEJTE VŽDY OD SPODNÍ SADY.

Montáž květníků nad sebou

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 
mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou 
děr 90 mm pod prvními.

Při montáži další sady opakujte první krok, další dvě 
díry vyznačíte 91 mm nad vrchními děrami první 
sady.Stejně postupujte při montáži třetí sady, čtvrté 
sady atd. Viz obrázek 1.

Postup montáže 2 a více sad vedle sebe

sada 1 sada 1

sada 2

sada 1

sada 2

sada 3
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Montáž květníků vedle sebe

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 
mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou 
děr, 90 mm pod prvními. Viz obrázek 1.

Při montáži dalšího květináče opakujte předchozí 
krok. Díry budou 289 mm od pravého držáku sady 1. 
Viz obrázek 2.

Při montáži do cihlové nebo kamenné zdi použijte 
vrták o průměru 8 mm. 
Vyvrtejte 4 díry hluboké 35 mm a zasuňte do nich 
hmoždinky. Viz obrázky 3 a 3.1.

Držáky připevněte pomocí přiložených šroubů. 
Šrouby musí být pevně utažené, aby se držáky 
nepohybovaly. Viz obrázek 4.
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Vertikální zahrada
Návod k použití

Montáž upevňovacích držáků

Při montáži do dřevěné konstrukce použijte vrták 
o průměru 3 mm a vyvrtejte 4 díry hluboké 35 mm.
Viz obrázek 5.

Je důležité dodržet všechny předepsané rozměry, aby 
květináče seděly v květníku vodorovně a nedocháze-
lo ke stékání vody. Viz obrázek 1.

obr. 6
obr. 6.1

Než dotáhnete všechny šrouby, zkontrolujte polohu 
držáků vodováhou. Vodorovná poloha je důležitá 
pro správnou funkci zavlažovacího systému.
Viz obrázky 6 a 6.1.

Montáž spojky
Při montáži sad vedle sebe odstraňte boční zátky na spojovaných stranách, jak naznačuje obrázek.

Nasaďte první těleso květníku na spodní dvojici 
držáků.

Totéž udělejte s ostatními květníky.

Odstraňte všechny vnitřní červené zátky. Zátku 
zanechte pouze v nejnižším levém květníku. Tím se 
zprůchodní cesta průtoku vody.

Pokud je květináč situován na místě, kde do něj 
může často pršet, doporučujeme odstranit 
červené zátky všechny.
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Spojka pro montáž více sad květníků vedle sebe

Odstraňte boční zátku z pravé strany tělesa 
květníku. Viz obrázek 1.

Nasaďte O-kroužek na jednu z polovin umělohmot-
né spojky. Viz obrázek 2.

Prostrčte jednu polovinu spojky (A) oběma děrami květníků a nasaďte na ni druhou polovinu spojky (B).
Když se srazí spojky, truhlíky se tím k sobě (vzájemně) připevní. Viz obrázek 3.

Montáž ukazatele hladiny vody pro dvě a více sad
Odstraňte boční zátky z pravé strany každé ze sad upevněných nad sebou.

Nasaďte do každého tělesa květníku ukazatel hladiny vody (O-kroužek musí být na vnější straně) a zevnitř jej 
přišroubujte plastovou maticí. Přitom dbejte, aby trubička ukazatele byla uvnitř ukazatele samotného a vrchní 
průhledná trubička pevně držela.
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Vertikální zahrada
Návod k použití

Osázení květináčů

Vyndejte květináčovou vložku z tělesa květníku 
a postavte ji rovně. Toho dosáhnete otočením 
opěrky na jejím spodku směrem ven. Viz obrázek 1.

Zaklapněte spodní opěrku zpět do původní polohy 
a vložte květináčovou vložku do květníku.
Viz obrázek 3. Stejně postupujte se všemi ostatními 
květináči.

Přejděte k samotné výsadbě. Nepřepl-
ňujte květináč zeminou. Může se tím 
roztáhnout a nepůjde vložit zpět do 
květníku. Správný způsob ukazuje 
obrázek 2. 

Samozavlažovací systém

Odstraňte horní zátku a pomalu naplňte nádržku vodou. Trubička ukazatele hladiny se musí se stoupající 
hladinou vody zvedat. S plněním přestaňte, jakmile ukazatel dosáhne značky „FULL“. Viz obrázek 4. 

Dovozce / Dovozca / Importer / der Importer:

VISO TRADE s.r.o., 
Pravdova 837, 377 01 
Jindřichův Hradec II, CZECH REPUBLIC

IČO: 26108321

Použité materiály:

ABS (amorfní termoplastický kopolymer)
PE (polyethylen)
PP (polypropylen)

Země původu: Čína / Krajina pôvodu: Čína /
Country of origin: China / Hergestellt in China


