
SZKLARNIA OGRODOWA ATRIUM
450 x 200 x 200 cm

Ta  duża,  stabilna,  wiaroszczelna  i  wodoodporna  szklarnia  ogrodowa jest
przeznaczona  do  uprawy  i  ochrony  roślin  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi  i  szkodnikami.  Zapewnia  optymalne  warunki  wzrostu,  chroni
delikatne sadzonki i kwiaty, przyspiesza dojrzewanie owoców i warzyw. 

Szklarnia  jest  stabilna (przytwierdza  się  ją  do  podłoża  za  pomocą  systemu
mocnych  kołków  i  lin)  i  bardzo  wytrzymała (stelaż  jest  wykonany  z  mocnych,
metalowych rurek, a foliowa powłoka jest dodatkowo wzmacniana plastikową siatką). 

4 okienka  zapewniają  odpowiednią  wentylację,  a  szerokie,  zapinane na suwak
wejście, pozwala na swobodny dostęp do roślin. Foliowy namiot zapewnia roślinom
równomierne  nasłonecznienie,  chroniąc  je  jednocześnie  przed  szkodliwym
promieniowaniem UV. 

ZALETY:

- stabilna, wiatroszczelna i wodoodporna
- łatwy montaż i pewne przytwierdzenie do podłoża za pomocą specjalnych kotw i 
linek
- wytrzymała polietylenowa powłoka, wzmocniona dodatkowo plastikową siatką
- stelaż z mocnych, metalowych rurek
- zapewnia równomierne nasłonecznienie, chroniąc jednocześnie rośliny przed 
szkodliwym promieniowaniem UV
- chroni rośliny przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi
- idealna do uprawy pomidorów, ogórków, papryki, kwiatów itp.
- 4 okna zapewniające dobrą wentylację
- wygodne, szerokie, zapinane na zamek błyskawiczny wejście

DANE TECHNICZNE:

- wymiary: 450 x 200 x 200 cm
- powierzchnia: ok. 9m2
- stelaż: stalowe rurki
- folia: PE o gramaturze150 g/m2
- 4 okna i 1 wejście

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



W jakim miejscu najlepiej rozłożyć szklarnię?

Do rozstawienia szklarni wybierz miejsce o równym, płaskim podłożu. Szklarnia powinna być ustawiona w
miejscu osłoniętym od wiatru, gdzie nie będzie narażona na mocne podmuchy. Nigdy nie umieszczaj szklarni
w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł ciepła. Zalecamy umieszczać szklarnię zawsze po zawietrznej
stronie ogniska. Zmniejszy to ryzyko opadania gorącego żaru i popiołu na szklarnię. Nie umieszczaj też ognia
ani innych źródeł ciepła wewnątrz szklarni.

Czy szklarnia może być rozłożona na zewnątrz w czasie zimy?

Pod koniec sezonu zaleca się złożenie szklarni i  przechowywanie jej w suchym miejscu, by przedłużyć jej
żywotność.


