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faáru és kertigarnitúra készítő
H-5671 BÉKÉSCSABA, Esze Tamás utca 30.
Tel./fax: 06-66/431-092 • Mobil: 06-30/612-5399
web: szombati-janos.internettudakozo
e-mail: szombatisandor@mail.globonet.hu
Keressen bennünket az őszi BNV -n D szabad terület II/5 standon.
A kiállított termékek kedvezményesen megvásárolhatók a kiállításokon!

MINDEN
termékünkre

2 év
teljeskörű garanciát
vállalunk!

Közvetlenül a gyártótól, az országban egyedülálló, luc
fenyőfából készült, lenolajos alapvédelemmel ellátott,
fazsindelyes filagóriák és időtálló műanyagos védelemmel lakkozott kerti bútorok, padok, összecsukható
székek, napozók, nyugágyak, hintaágyak borovi
fenyőből.
Termékeinket az ország egész területén díjmentesen
házhoz szállítjuk és összeszereljük.
DÍJMENTES PROSPEKTUSUNKÉRT és bővebb felvilágosításért keressen
minket bizalommal, telefonon vagy e-mail-ben.
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UPM Profi Deck:
a megjelenés és a
minőség találkozása
A stílusos, tartós és alacsony fenntartási
költségű UPM Profi Deck ideálisan alkalmazható kültéren: kiváló megoldást nyújt kerti
építmények, belső udvarok, teraszok, kikötők,
gyalogutak, valamint más, különleges igénybevételnek kitett felületek burkolására.
Tartós kialakítás,
megoldás

környezetkímélő

Az innovatív és díjnyertes UPM Profi Deck a
fa-műanyag kompozitok új generációjának
képviselője. Amellett, hogy a termék kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik, a környezetet is
kíméli, mivel újrahasznosított anyagokból
készült.
Innovatív anyag alkalmazása harmóniában a
természettel
Az UPM Profi Deck egy teljesen új kompozitanyag. AZ UPM Profi Deck gyártásához fő alapanyagként
válogatott
farostokat és műanyag
polimereket használnak fel,
amelyek más ipari folyamatok mellékter-

mékeként egyébként a szeméttelepekre vagy
a szemétégetőkbe kerülnének. AZ UPM Profi
Deck maga is újrahasznosítható, illetve a háztartási hulladékba dobható, mivel nem tartalmaz káros vegyi anyagokat.
Minden évszakhoz megfelelő burkolat
Az UPM Profi Deck különleges
tulajdonságainak köszönhetően egész évben
ellenáll a kedvezőtlen
időjárási
körülményeknek. Kopásálló,
nem szálkásodik, és
mezítláb is kényelmes
rajta a járás. A felszín
nem válik csúszóssá még
az őszi esős napokon sem,
és mivel Finnországban fej-
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lesztették ki, ellenáll a hónak és a jégnek is. A
rendszeres tisztításon kívül tavasszal sincs
szükség csiszolásra, pácolásra, lakkozásra
vagy egyéb karbantartásra.
Időtálló szépség
Az UPM Profi Deck hosszabb idő után sem
veszít szépségéből, legfeljebb pár árnyalattal
világosodik az évek múlásával. Ez annak
köszönhető, hogy az UPM Profi Deck nem tartalmazza a fában található természetes
molekulát, a lignint, amely napsugárzás
hatására szürkére fakul.
Ötletes szerkezet
Az üreges szerkezetnek köszönhetően a
profilok szilárdak, mégis könnyűek és egyszerűen kezelhetők. Egy méter UPM Profi Deck
súlya csupán 2,5 kg. Az üreges szerkezet
lehetővé teszi rejtett rögzítések kialakítását,
valamint az elektromos vezetékek elvezetését
a profilok belsejében.
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Az UPM Profi Deck gyorsan összeszerelhető, és a szereléshez nincs szükség
különleges eszközökre
Akár klasszikus megjelenésre, akár
összetettebb kialakításra törekszik, az
összeszerelési rendszer egyszerű, gyors és
tökéletes eredményt biztosít. A burkolatlapokat
rögzítő T-kapocs előzetes fúrás nélkül
közvetlenül a tartósínekbe csavarozhatók.
Mivel a termékben nincsenek csomók, sem
egyéb hibák, és minden darab ugyanazon
mérettolerancia szerint készült, kevesebb hulladék keletkezik, és az összeszerelés gyorsan
elvégezhető.

A termékkel kapcsolatos további információkért kérem, keressen fel minket!
Jaf Holz Ungarn Kft.
www.jafholz.hu ; jafholz@jafholz.hu

Florasca földkeverékek
Vegasca földkeverék
Hansági tőzeg
Komposztált marhatrágya
Cofuna

FLORASCA HUNGARY KFT.
9354 OSLI, Tőzegüzem
Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030
e-mail: florasca@florasca.hu
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Biotermesztésben ajánlott termékeink:

2009.09.03.

Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön
földkeverékeket ajánlunk!
Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!!
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Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk.
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Nyár végén a kertben…
Lassan véget ér a kánikulai nyár, amely fölöttébb szélsőséges volt - kevés csapadék
(néhol több a kelleténél) magas hőmérséklet. Még a gondosan kezelt, tápanyaggal jó ellátott kertek növényzetét is megviselte az idei nyár. Készítsük fel növényeinket a telelésre.
Öntözzünk ritkábban, hogy a vesszők beérjenek, így kevésbé károsítja őket a téli fagy.
Metszéseket már ne végezzünk, mert a sebek nem forrnak be, gombás, baktériumos fertőzések kapui lehetnek. A növényvédelmi permetezéseket szükség szerint el kell végezni,
mert a károsítók miatti korai lombhullás legyengíti a növényeket. Legyünk tekintettel az
érőfélben lévő gyümölcsökre, csak olyan növényvédőszert használjunk, aminek az
élelmezés egészségügyi várakozási ideje rövidebb, mint a várható szüret ideje.
Pázsitunkat természetesen ráérünk októberben téliesíteni, addig rendszeresen nyírjuk
és locsoljuk. Ha itt - ott kiritkult a túlzott igénybevételtől, most van az ideje a felülvetésnek.
Ehhez gyeplazítóval megmunkáljuk a területet, majd szórjuk el 50gr/m2 fűmagot, utána
hengerezzük meg a területet. Rendszeresen kis vízadagokkal locsoljuk. Egy hét alatt kikel,
a fagyokig megerősödik, és tavasszal ismét a régi pompájában díszlik.
Ha örökzöldeket akarunk telepíteni, minél előbb ültessük el, így még az ősz
folyamán begyökeresednek és tavasszal korábban beindul a növekedés.
Természetesen rendszeres öntözéssel biztosabb az évelés. A növények tövét takarjuk
fenyőkéreggel, hogy megóvjuk a kiszáradástól.
KERESZTÚRI FAISKOLA • Szűcs Attila kertészmérnök, növényvédő szakmérnök
www.kereszturi-faiskola.hu
Tel./fax: 06-1-265-1648 Mobil: 06-30-951-5648
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