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®

doniczki produkcyjne

Osiem otworów irygacyjnych zapewnia dzięki swojemu kształtowi optymalny i równomierny prze pływ wody.
Eight irrigation holes, thanks to their
shape, provide optimal and uniform
water flow.
Mostek pomiędzy otworami reguluje
ilość przepływającej wody. Spełnia
również rolę przedłużenia kanału
wentylacyjnego zapobiegając rozwojowi chorób grzybowych korzeni.

Cztery otwory wentylacyjno- irygacyjne zapewniają doprowadzenie wody i powietrza do środkowej części doniczki. Ich kształt i osadzenie na
mocno pochylonej ściance zapobiega tworzeniu
się kropel blokujących dopływ powietrza.
Four ventilation and irrigation holes provide
water and air to the center of the pot. Their
shape and placement on a leaning wall prevents
from forming drops that would block the airflow.

The bridge between the holes regulates the water flow. It is also an
extension of a ventilation duct, which
prevents from fungal disease.

Cztery otwory wentylacyjne, których
umieszczenie na wyprofilowanej w stożek
powierzchni zapobiega tworzeniu się kropel
blokujących dopływ powietrza.
Four ventilation holes are placed on a
cone-shaped surface, which prevents from
forming drops that would block the airflow.
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Seria BT oraz BTS to doniczki przystosowane do upraw w szklarniach na
stołach zalewowych i matach podsiąkowych. Doniczki z serii BT oraz BTS
posiadają unikatowe dno zapewniające dużą ilość powietrza korzeniowi
rośliny. Doniczki doskonale współpracują z sadzarkami.
Series BT and BTS are pots for cultivation
tables and irrigation mats. These pots
have a unique bottom that provides a lot
of air to the roots. The pots cooperate
with planters.
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18 boxes on a
pallet in size:
width - 80 cm
length - 120cm
height - 210 cm

21 boxes on a
pallet in size:
width - 80 cm
length - 120cm
height - 250 cm

H 249 cm

H 250 cm

pieces per box
the dimensions:
width - 40 cm
length - 40cm
height - 66 cm

big box

in size:
width - 100 cm
length - 120cm
height - 249 cm

0

85 65 0,22 l

2 150

38 700

45 150

53 196

BT
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5

0

90 68 0,30 l

1 720

30 960

36 120

51 150

BT

10

5

0

100 76 0,41 l

1 280

23 040

26 880

38 357

BTS 10,5 5

0

105 80 0,46 l

1 275

22 950

26 775

36 273

BTSL 10,5 5

0

105 92 0,51 l

1 230

22 140

25 830

35 952

BTS
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0

110 82 0,50 l

1 144

20 592

24 014

34 900

BTSL 11
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0

110 98 0,64 l

1 092

19 656

22 922

33 313

BTS

12 5

0

120 90 0,72 l

810

14 580

17 010

26 568

BT

13

0

130 98 0,85 l

612

11 016

12 852

19 530

5

black

18 opakowań na 21 opakowań na big box
o wymiarach:
palecie
palecie
szerokość-100cm
o wymiarach:
o wymiarach:
szerokość -80cm szerokość -80cm długość -120cm
długość -120cm długość -120cm wysokość-249cm
wysokość-210cm wysokość-250cm
H 210 cm

sztuk w opakowaniu
o wymiarach:
szerokość - 40 cm
długość - 40 cm
wysokość - 66 cm

terracotta
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