NÄYTTÄVÄT JA KESTÄVÄT
YMPÄRIVUOTISET
ISTUTUSRATKAISUT!
Toteuta helppohoitoinen ja ympärivuoden kestävä istutusratkaisu.
Kasvit tarvitsevat riittävästi kasvutilaa sekä tasaisesti vettä ja ravinteita
voidakseen hyvin. Käyttämällä oikeita ja laadukkaita tuotteita helpotat
työtäsi ja säästät aikaa sekä vaivaa.
Toimivaan kokoonpanoon tarvitset nämä:
• Kohteeseen sopivat Atech-ruukut
• Ruukkuihin kastelutyötä helpottavat Mona-altakastelutankit/-linkit
• Pitkävaikutteista Osmocote-lannoitetta ja Terracottem-maanparannusainetta

YMPÄRIVUODEN KESTÄVÄT ISTUTUSASTIAT
Atech-vihersisustustuotteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka kestävät
säässä kuin säässä. Valikoimassa on mm. erivärisiä ja -kokoisia istutusruukkuja, amppeleita,
parvekelaatikoita eri kiinnitysratkaisuilla sekä penkkejä ruukuilla tai ilman. Atech-valikoiman
tuotteita voidaan toteuttaa myös täysin räätälöidysti laajalla väriskaalalla. Atech-sarjan muoviruukut ovat valmistettu ulkokäyttöön tarkoitetusta UV-suojatusta kierrätetystä polyeteenistä.
Lisäksi osassa malleissa on välipohja, jossa on vesitila ja ylivuotoreikä. Suuri multatilavuus
myös parantaa kasvien kasvuolosuhteita ja talvehtimista. Atech Extravase-ruukku on
muoviruukkujen kestosuosikki!
•
•
•
•

Säänkestävät näyttävät ruukut, penkit ja amppelit.
Runsaasti eri malleja ja kokoja.
Korkealaatuiset materiaalit takaavat kestävyyden.
Laaja värivalikoima.

Extravase-ruukku
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Lisävarusteet Atech-ruukkuihin:
Säätöjaloilla ruukku saadaan asetettua vaakasuoraan vinoilla/kaltevillakin pinnoilla ja
kiinnitysraudoilla voidaan tarvittaessa varmistaa ruukun turvallinen kiinnitys esim. asfalttiin.

HELPOSTI HOIDETTAVA KASTELU

PITKÄVAIKUTTEISET RAVINTEET

MAANPARANTAMISEEN

Ruukkuihin on hyvä asentaa Mona-altakastelujärjestelmä,
joka vähentää kastelutyötä. Altakastelujärjestelmän toiminta
perustuu vesitankkeihin ja -linkkeihin, jotka sijoitetaan kasvin
juuristokerrokseen maan alle. Tankeista/linkeistä vesi nousee
kapillaarisesti kasvualustaan ja kasvin saataville. Altakastelujärjestelmä on kasvien kannalta optimaalinen, sillä ruukun
kosteus pysyy tasaisena ja kosteus tulee altapäin, jonka ansiosta
juuret hakeutuvat oikeaan suuntaan ja tankkeihin saadaan suuri
määrä vettä, jolloin kasteluiden väli harvenee.

Osmocote luovuttaa ravinteet hallitusti ja lähinnä vain lämpötila
vaikuttaa luovuttamisnopeuteen. Kasvit kasvavat paremmin,
koska ne saavat tarvitsemansa ravinteet kasvun kaikissa vaiheissa.
Lannoittaminen on ympäristöystävällistä, sillä kuorrute minimoi
ravinteiden huuhtoutumisen. Tasaisesti ravinteita saavat kasvit kasvavat
vahvoiksi ja ovat vastustuskykyisempiä tauteja ja tuholaisia vastaan.

Kasvualustaan kannattaa lisätä TerraCottemmaanparannusainetta, sillä se pidentää kasteluvälejä. Tuote sisältää laavakiveä, imukykyisiä
polyymeerejä, kasvin kasvua edistäviä ainesosia
sekä NPK-ravinteita ja hivenaineita. TerraCottem
säästää ravinteita ja vettä, sillä se pidättää niitä
kasvualustassa ja luovuttaa niitä kasvin tarpeiden
mukaan.

• Vähentää veden kulutusta: kastelukerrat vähenevät jopa
yhteen kertaan 6 viikossa (ympäristön olosuhteista riippuen).
• Estää liian runsaan tai vähäisen kastelun: kasvit saavat vettä
Mona-tankeista oikeassa suhteessa (kapillaaritoiminto).
• Ympäristöystävällinen, kaikki osat ovat kierrätettäviä.
• Pienentää ylläpitokustannuksia.
• Helppo asentaa.

• Kuorrutetuista lannoitteista vapautuu ravinteita
hallitusti koko vaikutuskauden ajan.
• Tasainen ravinteiden saanti kasvun kaikissa vaiheissa.
• Tasaisesti ravinteita saavat kasvit ovat vastustuskykyisempiä
tauteja ja tuholaisia vastaan.
• Turvallinen käyttää, johtoluku ei nouse korkeaksi.
• Optimaalinen kasvu takaa kasvien korkean laadun.
• Tyytyväinen asiakas; laatu myös säilyy hyvänä
ravinteiden jatkuvan vapautumisen ansioista.
• Yksi lannoituskerta kasvukaudessa riittää, säästää aikaa ja kuluja.
• Ympäristöystävällistä ja taloudellista, kuorrute minimoi
tutkitusti ravinteiden huuhtoutumisen.

•
•
•
•
•
•

Terveemmät ja vahvemmat kasvit.
Parantunut vedenpidätyskyky kasvualustoihin.
Vähentää uudelleenistutustarvetta.
Säästää vettä jopa 50 %, pidentää kasteluvälejä.
Vahvemmat ja syvemmälle menevät juuret.
Parempi käyttöhyöty lannoitteille.

REFERENSSIKOHTEITA SUOMESSA

EXTRAVASE-RUUKUT
KOHDE: HOAS LINNOITUKSENTIE, 2017
KUVA: HOAS

EXTRAVASE-RUUKUT
KOHDE: TALOYHTIÖ, HELSINKI, 2020
KUVA: PIHANNE OY

KATSO VIDEO!

A-LINÉA-PENKIT JA EXTRAVASE-RUUKUT
KOHDE: KIVISTÖN ASUNTOMESSUT, 2015

KUSTOMOIDUT A-LINÉA-RUUKUT
KOHDE: SAVONLINNAN
OOPPERAJUHLAT, 2018
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