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Kas yra medžio betonas?

Gamtinių statybinių medžiagų Durisol gaminamų iš medienos skiedrų pagrindas (pvz.: eglės, ir kt.) maišoma su Portlendo cementu, mineralais
ir vandeniu. Gamybos proceso metų nenaudojama ugnis, kad nebūtų
išskiriamos jokios kenksmingos medžiagos. Medžiagos atliekos iš
gamybos yra naudojamos kitose gamybos operacijose - 100%
perdirbima, taip mes išvengiame taršos aplinkai. Štiepkocement yra
natūrali medžiaga!

Medienos čipsai

Cementas +mineralai

Vanduo

Planavimo variantai
Pagrindinis
elementas

Formų įvairovė:
Standartinė forma (aukštis ~80cm)
Visos formos sudarytos iš pagrindinių elementų.
~20 cm

~120 cm

~10 cm

Specialios formos
Galima susikurti ir kitokias formas, pvz. kaip
šešiakampį, tik tada reikės patiems nusipjauti formų
kampus. Tai galima atlikti medžio pjūklo pagalba.

~230 cm

~340 cm

~120 cm

~120 cm

U
forma
~230 cm

~230 cm

~230 cm

L forma

S Forma

~100 cm

~110 cm

~120 cm

~120 cm

~120 cm

~450 cm

U1 forma

~120 cm

~210 cm

~120 cm

Komposto

~120 cm

Išsamios montavimo instrukcijos bus pateiktos kartu su gaminiais.
www.durisolstatyba.lt

www.durisolstatyba.lt

dėžė

~187 cm

~230 cm

~120 cm

Šešiakampė
form

Lengvas montavimas3 žingsniai
1. Žingsnis:
Išsilygintą montavimo vietą
2. žingsnis:
Iš gautų element surenkame norimą
formą
3. žingsnis:
Cinkuotas strypas įveriamas į paruoštas
skyles elementų kampuose.

Montavimo aptarimas:
Atskiros elementų dalys lengvai apdirbamos rankiniu, elektriniu
ar motoriniu medžio pjūklo pagalba.

KODĖL VERTA RINKTIS
LEIER-DURISOL VAZONĄ
Pagaminto iš natūralių medžiagų
Durisol privalumai:
• “kvėpuoja” -praleidžia
• sudėtyje nėra jokių
vandens garus,
kenksmingų medžiagų
• atsparumas šalčio ciklams,
ir plastiko,
• atspari ugniai – nedegi,
• Teigiamai veikia aplinką, nes sugeria CO2
• vandens pralaidumas
• 100% perdirbama
• šilta medžiaga
• mažas svoris,

Techniniai privalumai:
• rišys su gamta.
• nereikia papildomos
šilumos įzoliacijos,
• paprastas montavimas,
• nereikia apsauginės
plėvelės ant dugno,
• reikalingas tik lygus
pagrindas

.
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•
• matmenų lankstumas,
• vienalytė konstrukcija,
• tamsi spalva, kad
sugertų saulės
spindulius - sušyla
• galimos kitos spalvos
• ilgaamžė - nepūna

Montavimo eiliškumas:
1. Velėnos pašalinimas.
Jei vazonas stovės ant žemės,
Pašalinama velėna, jei randamas
Molis -padaromas drenuojantis
Sluoksnis vandeniui nubėgti.
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2. Istatykite cinkuotą
tinklą apačioje. Ir nesvarbu ar
jūs kovojate su kurmiais ar ne.
Tai svarbu apsisaugoti nuo jų
Ateityje.
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3. Medienos šakos. Tai sluoksnis,
Kuris mums sukuria tarsi lovos
Pagrindą – grubios šakos, šaknys,
Krūmai, stabarai ir pūvanti mediena.
Šis sluoksnis gali būti 30 - 50 cm
4. Vėjos atliekos arba kompostas.
Ant šakų sluoksnio pilame sausą
Žolę, galima šiaudus ir
kompostą, visa tolygiai
paskleidžiame
5. Šviežias kompostas.
Tai tikras energijos šaltinis
mūsų būsimam daržui, nes
jame dar tik vyksta irimo
procesai. Jo storis iki 30 cm.

6. Subrendęs kompostas.
Taip paruoštas kompostas
naudojamas apie 15 cm
storio, jis suteikia būsimiems
augalams papildų maistinių
mrdžiagų. Papildomai galima
įmaišyti pjuvenų, kad
pailgintume maistinių
medžiagų išsiskyrimą.
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7. Sodo dirvožemis. Tai
svarbiausias sluoksnis kuris
dažnai pamirštamas. Jo storis
turėtų būti bent 10 cm. Šis
sluoksnis pagerins augalų
augimą, jei neturite, galima
nusipirti organinio juodžemio.
8. Mulčiavimas.
Tai labia svarbus užbaigimo
etapas. Mulčas puikiai leis išlaikyti
drėgmę, nereikės dažnai laistyti
(darna su aplinka)

LEIER-DURISOL KOMPOSTO DĖŽĖ
Kodėl kompostas?
Kompostas - pūdinys - skirtingo mineralizacijos lygio
įvairių organinių medžiagų mišinys. Jame esančios
puvenos (ne visai supuvusios šakelės, žolių stiebeliai
ir įvairios organinės liekanos) užtikrina žemės
purumą ir ilgalaikį trąšumą. Komposte yra gausybė
bakterijų, mielių, pelėsinių grybų, pirmuonių ir kitų
mikroorganizmų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai
maitinasi organinėmis liekanomis.
Fermentų pagalba jas mineralizuoja, paverčia
tirpiomis medžiagomis, kurias jau gali iš komposto
įsisavinti augalų šaknys. Į dirvą patekęs kompostas
suyra išskirdamas pagrindines augalų maistines
medžiagas – azotą, fosforą, kalį ir mikroelementus.
Tai natūrali trąša, kurios per daug nebūna nei dirvai,
nei augalams. Priešingai negu mineralinės trąšos, jis
neturi neigiamo šalutinio efekto. Kompostas
palengvina molingų dirvų struktūrą ir pagerina oro
laidumą, o smėlingose – sulaiko drėgmę, atstato
nualintas dirvas. Komposto sugebėjimas atstatyti
dirvos struktūrą yra daug labiau vertinamas už trąšos
savybes.
LEIER-DURISOL KOMPOSTO TALPOS PRIVALUMAI
- Automatiškai pašalina vandens perteklių,
- Talpos struktūra leidžia judėti orui, taip
sukuriamas saviriaguliacinis,
- Atsparus šalčiui ir pelėsiui,
- Šilumos akumuliacinės sąvybės.
- Apsauga nuo augintinių ir nepageidaujamų
kenkėjų
- Negalima dehidratacija kompostinės medžiagos
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