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MNOHOTVÁRNY
STAVEBNÝ MATERIÁL
PRE DOM A ZÁHRADU
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VYSOKÝ ZÁHON
Vysoké záhony sú v súčasnosti veľmi rozšírenou a
obľúbenou formou pestovania rastlín v krajinách
západnej Európy a spojených štátov Amerických
a aj u nás si nachádza stále viac priaznivcov.

TVAROVÉ ZOSTAVY
~120 cm

~230 cm

tvar U
~230 cm

tvar L
tvar
obdĺžnika

~340 cm
~120 cm

prírodný ekologický materiál
dlhá životnosť aj v styku s pôdou
atraktívny dizajn
jednoduchá montáž
možnosť výberu z rôznych tvarov
nie je potrebný fóliový podklad
červenohnedé zafarbenie lepšie absorbuje
slnečné žiarenie

~230 cm

TECHNICKÉ VÝHODY VYSOKÉHO ZÁHONU
LEIER DURISOL

Starostlivosť o rastliny vo vysokom záhone je
oveľa pohodlnejšia ako v záhrade, pretože nie
je potrebné sa zohýbať. Prvky vysokého záhonu majú rôzne tvary aj rozmery. Hotové prvky sa
dajú ľahko zmontovať.
Vysoký záhon z Durisolu je budúcnosťou záhradkárčenia a nemôže chýbať v žiadnej záhradke
ekologickej domácnosti, alebo mestskej komunitnej záhrade.

~230 cm

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že zelenina sa pestuje vo výške stola v tzv. „kazetách”.
Okrem pestovania zeleniny môžete vysoký záhon využiť aj na pestovanie okrasných rastlín
alebo rôznych byliniek. Táto metóda je rozšírená
nielen medzi ľudmi v rodinných domoch, ale aj v
školách, či sociálnych domovoch.
Vysoký záhon umožňuje pestovanie rastlín aj
tam, kde inak nie sú vhodné podmienky, napr.
kvôli nekvalitnej pôde. Rastliny pestované vo vysokých záhonoch preukazujú rýchlejší rast a vývin, navyše oveľa skôr prinesú úrodu ako rastliny
pestované tradičným spôsobom.

~110 cm

~120 cm

~100 cm

~120 cm

~120 cm

~450 cm

08
~1

~120 cm

tvar
štvorca

~187 cm

~120 cm
~120 cm

~210 cm

cm

~230 cm

tvar U1
tvar šesťuholníka
(špeciálny tvar)

~120 cm
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VYSOKÝ ZÁHON - PRÍSLUŠENSTVO
Nadstavec na fóliovník pre vysoký záhon.

Leier ponúka nadstavec na takmer všetky typy vysokých záhonov, pomocou ktorého je možné na nich
vytvoriť fóliový tunel. Tento zabezpečí v prvých jarných dňoch dostatočnú ochranu pre priesady.

Nadstavec pozostáva z pozinkovaných profilov, ktoré vytvoria na 1,2 m širokom vyvýšenom záhone nosnú konštrukciu.
Na túto sa následne namontuje fóliové prekrytie, ktoré počas studených prvých jarných dní poskytne ochranu vysadeným rastlinám.

Fóliový tunel je možné po oboch dlhých stranách otvoriť
a umožniť tak vetranie a regulovanie teploty vo fóliovníku.
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KOMPOSTÉR, KTORÝ MÁ SYSTÉM
Organický odpad zo záhrady a domácnosti sa
kompostovaním podporou rôznych živých organizmov (červíky, baktérie, atď.) premení na kompost -organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín.
Je to kolobeh, ktorý vo voľnej prírode funguje automaticky, bez zásahu človeka. Odumreté rastliny
sa vďaka mikroorganizmom a živočíchom rozkladajú a dávajú pôde živiny. Likvidácia záhradného a
kuchynského organického odpadu je vďaka kompostovaniu uľahčená a vyhneme sa tak nákupu
drahých hnojív.
Kompostér by mal byť umiestnený v záhrade na
ľahko prístupnom mieste. Dobrá dostupnosť kompostéru uľahčuje zber kompostovaného materiálu
ako aj odoberanie zrelého kompostu.

NÁŠ KOMPOSTÉR MÁ JEDINEČNÚ
TECHNICKÚ VÝBAVU
vyprázdňovací a miešací systém s viacerými
hriadeľmi z pozinkovanej ocele - vďaka
tomuto systému sa hotový humus
zhromažďuje v priehradke
na spodku kompostéra
posuvné dvere na priehradku
praktický poklop - umožňuje
jednoduché dopĺňanie kompostéru
poklop a dvierka zabraňujú prístupu
domácich zvierat a nežiadúcich škodcov
uzavretý poklop minimalizuje rast
buriny ako aj riziko vysychania
betónové platne Leier na dne - ako základ
kompostéru - uľahčia odoberanie zrelého
humusu a zabránia vniknutiu myší

ČO JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
VÝHODY LEIER DURISOL KOMPOSTÉRU
prírodný ekologický materiál
masívna konštrukcia
jedinečný vyprázdňovací a miešací
mechanizmus
dlhá životnosť aj v styku s pôdou
likvidácia domáceho organického odpadu
ekologickým spôsobom
nepoužívanie chemických hnojív

odpad zo záhrady ako lístie, pokosená tráva,
zvyšky rastlín, ostrihané konáre kríkov
odpad z domácnosti ako šupky z ovocia
a zeleniny, škrupiny z vajec, kávové
filtre, čajové vrecúška (je potrebné
odstrániť kovové sponky z vrecúška)
kartóny, kuchynský papier, vreckovky
rezané kvety, zemina z črepníkov, slama
náš tip: Dážďovky majú radi šupky
z cibule a kávovú usadeninu

ČO NIE JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
choré alebo škodcami napadnuté rastliny
živočíšny odpad ako syr, saláma, mäso
alebo kosti (prilákajú potkany a myši)
plienky
sáčky do vysávačov, drevený popol
citrusové plody, banánová šupka
(sú často postriekané)
Viac informácií na www.leier.sk
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Leier Durisol kompostér je vhodný na spracovanie kuchynského odpadu 6- člennej domácnosti
alebo záhradného odpadu zo záhrady s rozlohou
500 m².
EXPRESNÝ KOMPOSTÉR S EXOTERMICKÝM KOMPOSTOVANÍM
Vo vnútri tejto kompostovacej jednotky sa teplota môže vyšplhať aj na 70°C, vďaka čomu bude
veľká časť semien burín zlikvidovaná.

Pri starostlivom kompostovaní trvá proces kompostovania zhruba dva mesiace, pričom treba zabezpečiť potrebnú vlhkosť.
Hotový kompost sa odoberie zospodu a môže sa
ihneď použiť.
KOMPOSTÉR S DÁŽĎOVKAMI
Pri tomto spôsobe kompostovania do kompostu
pridáme zhruba 1 liter kompostových červov (sú
dostupné v špecializovaných obchodoch), ktoré
sa pri správnom kŕmení v priebehu jedného roka
rozmnožia na desaťnásobok.
Červíky sa živia kuchynským a záhradným odpadom, rovnako aj papierovým odpadom s malými
výnimkami.
Takto vznikne vzácny kompost, ktorý v záhrade
- zmiešaný s pôdou podporuje rast zasadených
rastlín.
Tento typ kompostéra sa dá prevádzkovať aj v
zime do -20°C. Dážďovky sa v kompostéri rozmnožujú a prežijú veľa rokov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vyprázdňovací systém
rám dverí
kľuka
upevňovací kolík
kĺbový záves
lamely
dvere
poklop
skrutky 4×16
skrutky 4×40

Tip pre jednoduchšiu manipuláciu:
oba spôsoby spracovania kompostu majú svoje
výhody, ktoré môžeme kombinovať v jednom
zariadení. Okrem ekologicky šetrnej likvidácie
kuchynského a záhradného odpadu ponúkajú
Leier Durisol kompostéry aj tú výhodu, že pôda v
našich záhradách môže byť obohatená o prírodné látky namiesto umelých.
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PALISÁDY
NOVÉ TVARY V ZÁHRADE!
Ekologické a prírodné palisády majú vďaka rôznym formátom všestranné použitie.
Sú ideálne nielen na ohraničenie záhonov, cestičiek, rastlín, ale slúžia aj na výškové oddelenie
rôznych plôch v krásnych tvaroch.
Pri schodiskách sú použiteľné pre ohraničenie
bočníc schodov.
Pri svahovito ležiacich záhradách odporúčame durisolové palisády na svahovanie terás.
Starostlivosť o záhradu bude tak viacnásobne
jednoduchšia.

VÝHODY

Montáž
10 cm

jjazierková fólia

PALISÁDA
max.
2/3

min.
1/3

PÔDA

min.
10 cm

drenáž
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červenohnedé sfarbenie lepšie absorbuje
slnečné žiarenie
absorbcia CO2
100% recyklovateľný materiál
Tip k montáži:
V prípade potreby sa prvky dajú
ľahko upraviť a prispôsobiť.
10 cm

Technické
údaje:
Rozmery
(cm)

Hmotnosť
(kg/ks)

60×20×10

9,75

80×20×10

13

120×20×10

19,5

Technická špecifikácia:
EN 14474

min. 35 cm

betón

60/80/120 cm

prírodný ekologický materiál
dlhá životnosť
nízka hmotnosť
odolnosť proti požiaru

20 cm
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DURISOL VINOTÉKA
Tvarovky vinotéky sú vyrobené z prírodného
materiálu - Durisolu, ktorého základ tvorí drevná
štiepka, cement a voda.
S ohľadom na ochranu životného prostredia sú
tvarovky vinotéky vyrobené z materiálov, ktoré
sú šetrné k životnému prostrediu.
Vinotéka sa vďaka svojmu dizajnu hodí do každej
vínnej pivnice, či už je vytvorená v klasickom alebo modernom štýle.
Vďaka materiálu Durisol má produkt dlhú životnosť a je odolný proti plesniam a požiaru.
Tvarovky vinotéky sú vyrobené v rôznych modulových prevedeniach, ktoré sa dajú ľahko
rozširovať. Jednotlivé tvarovky do seba dokonale zapadajú, čím vytvoria bezpečnú konštrukciu,
umožňujú bezpečné skladovanie vína a dodávajú estetický vzhľad každej vínnej pivnici.
Z prvkov je možné vytvoriť regálový systém
podľa individuálnych požiadaviek, ktorý sa dá
ľahko rozobrať, premiestniť a opäť zložiť.
Montáž vinotéky Durisol od spoločnosti Leier
zvládnete rýchlo a jednoducho aj svojpomocne.
Nízka hmotnosť tvaroviek vinotéky umožňuje ľahké premiestňovanie regálového systému.
Práve možnosť jednoduchého premiestňovania
a variovania je podľa našich spokojných zákazníkov najväčšou výhodou popri ďalších, akými sú
dizajn a prírodný ekologický materiál.
VÝHODY
prírodný ekologický materiál
odolnosť proti plesniam
bezpečné skladovanie fliaš
atraktívny dizajn
možnosť variabilného usporiadania
jednoducho a rýchlo rozoberateľné prvky
možnosť modulového rozširovania a variovania
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INTERNATIONAL
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Skupina Leier bola vo svojej histórii vždy lídrom v
oblasti inovácií a zástancom trvale udržatelného
rozvoja. S našimi spolupracovníkmi dôsledne pracujeme na rozširovaní a skrášľovaní nášho okolia.
Staňte sa aj Vy našim partnerom v tomto úsilí!
No. 1107-1402-093-2

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke alebo e-mailom:

Leier Durisol,
V spojení s prírodou
Leier tehla
Tradičný prírodný stavebný materiál
Leier záhradné prvky
Šetrné k životnému prostrediu
Leier prvky na ochranu životného prostredia
Ekologická uvedomelosť

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

e SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831 | leier@leier.sk | www.leier.sk
e sú informatívne, farby sa od skutočnosti môžu odlišovať.
Pred nákupom si prosím výrobky obhliadnite u našich obchodných partnerov.
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