NÁVOD NA POUŽITÍ A MONTÁŽ – typ I
Mobilní zahrádky, které vám dorazily rozložené, jsou nachystány spolu s dodaným
příslušenstvím pro velmi jednouchou montáž.
I kdybyste si přesto nebyli jisti, jak při sestavení postupovat, tak nás prosím
kontaktujte na telefonní čísle +420 778 410 203 a my vám rádi poradíme.
Zde je návod na montáž krok po kroku:
1. Zkontrolujte dodané díly. Součást 1 ks Mobilní Zahrádky jsou:
a) 1x dřevěná nádoba s kovovou vanou
b) 4x dřevěná noha opatřená dřevěnou ozdobou na horní straně a otočným
kolečkem na straně spodní
c) 36 ks vrutů, umístěných v předvrtaných otvorech kovového úhelníku, které
jsou určeny k uchycení noh k dřevěné nádobě
2. Vyjměte dřevěné nohy a položte dřevěnou nádobu nejlépe na rovný stůl kovovou
vanou dolů tak, aby jedna strana nádoby přesahovala přes okraj stolu. Přiložte
první nohu (ozdoba směřuje nahoru, otočné kolečko směrem dolů) označenou č. 1
na roh nádoby označený taktéž č. 1 tak, aby zcela přiléhala k nádobě, zejména aby
nádoba dosedla těsně na dno výřezu nohy. Pomocí 9 ks vrutů nohu připevněte
k dřevěné nádobě.
3. Stejným způsobem jakou u bodu č. 3 připevněte zbývající tři nohy a vaše Mobilní
Zahrádka bude připravena k použití
doporučení
Na dno dřevěné nádoby doporučujeme před osazováním nasypat zhruba 5 cm
vrstvu drenáže štěrku, drobných kamínků apod. Kořeny rostlin tak budou lépe
chráněny před přemokřením. Na tuto drenážní vrstvu je potom možné nasypat
zeminu a dále pěstovat rostliny dle vašich zkušeností a potřeb pěstovaných
rostlin.
Plechová vana je uprostřed opatřena výpustnými otvory, které odvádí
přebytečnou vodu, proto je vhodné pod nimi umístit menší nádobu, abyste
zamezili stékání vody na zem.
Aby vám zahrádka vydržela co nejdéle jako nová, je vhodné se o ni pravidelně
starat, dle doporučení na ošetření.
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