Kontakt na nás : info@biokonzult.sk , www.biokonzult.sk tel.: 0905 440 804

Priatelia,
chcel by som Vás poprosiť aby ste nás nežiadali o cenovú ponuku na automatickú
závlahu nasledovným spôsobom.
„ mam okrasnú záhradu o rozmere 12x15m s vysadenými krikmi, koľko by stála
automatická závlaha“
Serióznu cenu Vám nevieme na základe týchto informácii nevieme dať môže to byť
odhad ktorý nemusí ani zďaleka korenšpondovať so skutočnosťou.

Prečo ? Dôvodov je viac
Rozmer záhrady je len jeden z potrebných údajový my však nevieme ako a kde máte
vysadené dreviny, ako je orientovaný pozemok kde a aký zdroj vody je k dispozícii atd.
V
V prípade, že by tam nebolo nič vysadené vieme urobiť reálny odhad avšak v prípade
výsadieb resp. iných prvkov, ktoré nemáme zakreslené v pláne sa to skratka nedá bez toho
aby sa neskôr cenová ponuka nemusela upravovať.

Príklad : pozemok 12x15m
Ak nie je na pozemku nič vysadené je možne použiť postrekovače s väčším dostrekom a je
ich potreba je menšia, pričom trávnik bude zavlažovaný
rovnomerne a celý.
Stačila by (samozrejme podľa zdroja vody) jedna
závlahová vetva a cela plochy by bola zavlažovaná 5
postrekovačmi.
Rozvody by stačilo viesť po okraji pozemku
V prípade, že na tom istom pozemku sú vysadené
rastliny je potrebne závlahu riešiť úplne iným typom
postrekovačov s menším dostrekom rozmiestnených tak
aby nikde nevznikal
zrážkový tieň a zároveň boli všetky plochy rovnomerne
zavlažované.
V tomto prípade by bolo potreba najmenej 10
postrekovačov, ktoré by sa realizovali prostredníctvom
dvoch závlahových vetví
Mimo toho je potrebne rešpektovať orientáciu
pozemku, zatienenie jednotlivých častí rastlinami ale
i výdatnosť a vzdialenosť vodného zdroja a výkon
čerpadla ak je už nainštalované.

Ak máte záujem o seriózne spracovanie a cenovú ponuku radi ju pre Vás
pripravíme ZDARMA. V prípade, že spracuvávame projekt a následne cenovú
ponuku ZDARMA projekt ostáva naším majetkom a je k dispozícii iba
k nahliadnutiu, kontaktujte nás

