EMPERI

ORIGINALLÅDA
Monterings- & skötselanvisning

Planteringslåda
EMPERI Original – spara kvittot för 25 års funktionsgaranti
Sugfilt

För ytterligare information kontakta…
Överfyllnadshål
Vattenlåda

Emperi Försäljning AB
Hangarvägen 15, 691 35 KARLSKOGA
Tel. 0586-51735
info@emperi.se

Hasselfors Garden AB
Tel. 0585-48150
info@hasselforsgarden.se

Skötsel

Gravsten
Emperi vattenlåda

Använd Hasselfors U-jord. Det är mycket viktigt att jorden är
dränerande och har god förmåga att fördela fuktigheten i
jorden. Luckra ej i U-jorden!

5-10 cm
Marknivå

Placera plantorna med 10 – 20 cm mellanrum.
Vattna endast direkt i vattenlådan.
Kontrollera vattennivån regelbundet ca 1–2 gånger per månad
oftare vid torka och i slutet av sommaren.

Sockel

(Se även framsida)

Grus

Vid uttorkning, fyll på vattenlådan och vattna igenom jorden
ordentligt.
Vik upp sugfilten vid långvarigt regn eller höstplantering av
lök.

Montering

Vatten och jord kan lämnas i lådorna under vintern.
1.

Vänd vattenlådan upp och ner. Gör en anvisning runt
om på marken ca 5 – 10 cm. framför gravsockeln.

2.

Gräv hålet ca 10 cm. djupare och bredare än
vattenlådan.

3.

Lägg dränerande material (singel 6-8 mm) i botten av
hålet, ca 10 cm. (Vid kraftig lerhaltig jord 20 cm)

4.

Placera vattenlådan i hålet. Kontrollera att överkanten
på vattenlådan har samma nivå som marken, annars
justera detta.

5.

Fyll på med grus runt om vattenlådan upp över överfyllnadshålen. Fyll därefter med matjord upp till kanten.

6.

Placera sugfilten igenom spåren i botten av planteringslådan. Kontrollera att ändarna är lika långa på undersidan.

Kraftig gödsling med i huvudsak långtidsverkande naturgödsel ger en jämn näringstillförsel, som oftast räcker hela sommaren.

7.

Fyll planteringslådan med Hasselfors U-jord. Plantera
växterna med cirka 15 cm. mellanrum.

Innehåller dessutom extra reserver på
mikronäringssidan.

8.

Fyll vattenlådan med vatten. Placera planteringslådan i
vattenlådan. Vattna igenom jorden ordentligt!

På våren, ös ur gammalt vatten och byt planteringsjord.
Sugfilten bytes minst vartannat år.

Hasselfors U-jord
Framtagen för att klara uttorkning och för att göra sig av med
överskottsvatten under regniga perioder.
Inblandning av blocktorv, bark och peatnuggets gör att jorden
inte sjunker ihop.

