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Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το «κέλυφος φυτού»  Groasis Waterboxx®. Τεχνολογία 

Οικολογικής Εξοικονόμησης Νερού Groasis. Μοντέλο "Twinboxx": 
επαναχρησιμοποιήσιμο έως 10 φορές.  

Δείτε το βίντεο πώς λειτουργεί εδώ 
 

Το «κέλυφος φυτού» Waterboxx® είναι μια τεχνολογία φύτευσης που επιτρέπει τη φύτευση ενός 
δέντρου μόνο του ή σε συνδυασμό με θάμνους, λουλούδια ή λαχανικά. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Waterboxx® σε ζεστές, ξηρές ή διαβρωμένες περιοχές. Ένα χρόνο μετά τη 
φύτευση το δέντρο μεγαλώνει ανεξάρτητα και δεν χρειάζεται πότισμα. Το «κέλυφος φυτού» 
Waterboxx® είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για 10 
χρόνια. Κάθε χρόνο μπορείτε να φυτέψετε ένα νέο δέντρο. Το κουτί αποδίδει το νερό με ένα φυτίλι 
που λειτουργεί ως τριχοειδής διαχωρισμός μεταξύ του νερού και του εδάφους. Έτσι η ποσότητα του 
παρεχόμενου νερού εξαρτάται από την υγρασία του εδάφους. Μαζί με το κουτί μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Growsafe plant protector (προστατευτικό κάλλυμα φυτού) από 
βιοδιασπώμενο υλικό ή από πολυπροπυλένιο.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Waterboxx® με 3 διαφορετικούς σκοπούς: 

 1 παραγωγικό δέντρο στο κέντρο για καλλιέργειες δέντρων, π.χ. αμπέλια, ελιές κ.λπ. 
 1 παραγωγικό δέντρο στο κέντρο του κουτιού με ένα λαχανικό, έναν θάμνο ή ένα 

αγριολούλουδο. 
 2 δέντρα και/ή φυτά για αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος. Δίνεται η δυνατότητα να 

φυτευτεί ένα δέντρο και 1 θάμνος ή/και αγριολούλουδα προκειμένου να δημιουργηθούν 
μικροοικοσυστήματα εποικιστικών φυτών για την αναδάσωση της περιοχής. Με μόνο 250 
Waterboxxes ο πελάτης μπορεί να φυτέψει 500 εποικιστικά φυτά ανά 10 στρέμματα, 
εξοικονομώντας τεράστια ποσά χρημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

 
Το «κέλυφος φυτού» Waterboxx® είναι μακράν η φθηνότερη μέθοδος για φύτευση χωρίς πότισμα 
σε ζεστές, ξηρές ή διαβρωμένες περιοχές. Το γεγονός ότι μπορείτε να το επαναχρησιμοποιήσετε  
για 10 χρόνια, φυτεύοντας κάθε χρόνο ένα νέο δέντρο, κάνει το κόστος ανά δέντρο απίστευτα 
χαμηλό 
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Groasis Waterboxx® plant cocoon Model “Twinboxx” για 2 δέντρα ή/και θάμνους ή/και λαχανικά 
Τυποποιημένα μέρη Κουτί - καπάκι – καπάκι απομόνωσης - καπάκι – 2 σιφόνια - φυτίλι
Χρώμα του κιβωτίου Πράσινος
Χρώμα του καπακιού Μπεζ
Χρώμα καπακιών/σιφώνων Μπλε
Χρώμα των ανεμοπροστατευτικών Κόκκινο
Χρώμα των βισμάτων Μαύρο
Χρώμα του καπακιού απομόνωσης Μαύρο
Βάρος 1,400 grams (49.4 oz) 
Υλικό Virgin polypropylene 
Πρόσθετα UV προστασία – αντιοξειδωτικά 
Πρότυπα ποιότητας UV προστασία σύμφωνα με τα πρότυπα BASF and CIBA 
Αντοχή στη θερμοκρασία Ανάμεσα - 40⁰C to + 80⁰C  (-40⁰F to +176⁰F) 
Φυτίλι Nylon 
Διάμετρος x ύψος 48,5 x 23 cm (19.25 x 9“) 
Περιεχόμενο 15 λίτρα (3.75 gallons) 
Πλήρη σύνολα ανά παλέτα 150 for air freight / 250 or 300 for sea freight  
Πλήρη σύνολα εμπορευματοκιβώτιο 
20Ft 3,000 τεμάχια σε 12 παλέτες L 100 x W 120 cm (39.3 x 47,2“) x 250 
Πλήρη σύνολα εμπορευματοκιβώτιο 
40Ft HC 7.200 τεμάχια σε 24 παλέτες L 100 x W 120 cm (39.3 x 47,2“) x 300 
Παροχή νερού ανά ημέρα Μεταβλητή - μεταξύ 700 to 18cc - κατά μέσο όρο 50 cc (50 millilitres) 
Επίδραση στην  παροχή νερού Ανάλογα με τα υγροσκοπικά χαρακτηριστικά του εδάφους 

Χαρακτηριστικό καπακιού 
Η επιφάνεια με χιλιάδες μικροσκοπικά σημεία πάνω της προκαλεί 
χαμηλή πρόσφυση στο νερό

Ξαναγέμισμα 
Το άνοιγμα με καπάκι στο κάλυμμα επιτρέπει ένα γρήγορο 
ξαναγέμισμα εάν είναι απαραίτητο

Αναμενόμενο διάρκειας ζωής φυτιλιού Ένα χρόνο
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
Waterboxx® 

10 φορές επαναχρησιμοποιήσιμο: ανάλογα με τις θερμοκρασίες και 
UV: 5 με 15 χρόνια 

Εξάτμιση του νερού μέσω του καπακιού Μηδέν
Ανάπτυξη φυκών στο νερό Μηδέν

 
Website www.groasis.com  
YouTube channel tree planting https://www.youtube.com/user/Groasiswaterboxx  
You Tube channel vegetables planting https://www.youtube.com/user/Groasisvegetables  

 

 
 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο φύτευσης στην εφαρμογή Groasis Waterboxx® στο Google ή Apple store 
 


