Domácí skleník S-450
PODSTAVNÁ SKŘÍŇKA PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN V INTERIÉRU
Designový domácí skleník jako podstavná skříň do
kuchyňské linky byla vyvinuta pro pěstování bylin,
výhonků (microgreens), zeleniny a květin přímo ve
vaší kuchyni. Sluneční světlo je uvnitř skříně
nahrazeno LED osvětlením pěstebního prostoru ve
2 patrech.
Na stropě každého pěstebního parta jsou umístěna
výkonná svítidla L-480. Celý systém je ovládán 2tlačítkovým spínačem, který spíná světlo a
ventilační systém.
Dvířka domácího skleníku jsou vyrobena z čirého
skla, orámována hliníkovým rámečkem s
povrchovou úpravou broušená nerez. Prosklení
dvířek vám zajistí neustálou vizuální kontrolu stavu
rostlinek a současně vám zpostředkuje nevšední
zážitek spojený s podmanivým osvětlením vaší kuchyně.
Širokospektrální a úsporné LED světlo nevyzařuje téměř žádné teplo a díky tomu je možné ho umístit co
nejblíže k rostlinám bez rizika spálení.
Předností domácího skleníku S-450 jsou vysoká pěstební kapacita ve 2 patrech, chytré využití prostoru pod
kuchyňskou linku a moderní design.
Domácí skleník S-450 je k dispozici v základní šířce 45cm. Pro vestavbu do prostoru jiné šířky (50cm, 60cm) se
použije speciální rozšiřující nástavba.
Podstavná skříň je dodávána včetně výškově stavitelných nožiček a zásuvkového adaptéru.
Pro případnou instalaci domácího skleníku S-450 do prostoru mimo kuchyňskou linku doporučujeme variantu
volně stojícího solitérního skleníku S-450s.
Výhody domácího skleníku S-450
• Domácí pěstování bylin, výhonků (microgreens), zeleniny či květin za použití bezpečného LED světla
vhodného pro široké pěstitelské využití.
• Kompaktní rozměry shodné s běžnými domácími spotřebiči typu myčka/trouba kvůli jednoduché
zástavbě.
• Široké světelné spektrum a stabilní rovnoměrný tok světla stimulující růst rostlin v jakékoliv fázi.
• Ideální do kuchyně, kde šetří prostor a nabízí vysokou pěstební kapacitu
Technická specifikace domácího skleníku S-450:
• Typ světelného zdroje: LED světlo denní bílé
• Příkon: 30W
• Vlnová délka: 380-780 nm
• Napětí 12 V
• Rozměry: 450 x 820 x 506 mm
• Hmotnost: 16 kg
• Montáž: podstavná skříňka s výškově stavitelnými nožkami
• Provozní teplota: 0-60° C
Objednací kód: S-450
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Doporučená MOC: 7950 Kč vč.DPH
Záruka: 3 roky
Poptávky na vyšší odběrová množství a Vaše další dotazy směřujte na níže uvedené kontakty:
Obchodní oddělení, info@trigapartners.com, +420 468 000 306
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