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ZIELONE DACHY

WAŁY I SKARPY

SYSTEM
NAWADNIANIA
ROŚLIN
HYDROBOX to opatentowany system do nawadniania roślin
ogrodowych, zieleni miejskiej, trawników,
nasadzeń oraz do zabezpieczeń przeciwerozyjnych.
Włóknina
Superabsorbent
Mata (wewnętrzny szkielet)

HYDROBOX to idealne rozwiązanie zarówno
przy niedoborze wody w glebie, jak i jej nadmiarze.
Potrafi przechwycić i zmagazynować wodę z opadów,
podlewania i tę przesączającą się w glebie.
Dzięki niemu łatwiej utrzymać rośliny w dobrej kondycji
nawet podczas suszy.

Do:
do 46% większe przyrosty biomasy bylin*
do 36% więcej plonów**
do 65% mniej wypadów***
do 341% większa masa korzeni****

WIĘKSZE
PRZYROSTY
ODPORNOŚĆ NA
STRES WODNY
OSZCZĘDNOŚĆ
INWESTYCYJNA
WZMOCNIONY
SYSTEM KORZENIOWY

Jak działa HYDROBOX?
Elastyczna mata przestrzenna, pełniąca funkcję wewnętrznego szkieletu, pozwala
na prawidłową pracę superabsorbentu magazującego wodę. Korzenie roślin, dzięki
hydrotropizmowi, czyli reakcji ruchowej rośliny wywołanej obecnością wody,
przerastają do wnętrza HYDROBOXu. Wykorzystując siłę ssącą, potrafią za pomocą
włośników pobrać do 95 % zgromadzonej w HYDROBOXie wody. Gdy spadnie
deszcz, włączymy system nawadniający lub podlejemy nasze rośliny, magazyn wody,
jakim jest HYDROBOX, zostanie uzupełniony. Rośliny będą mogły ponownie z niego
korzystać. Dzięki systemowi HYDROBOX prawidłowo pielęgnowane rośliny
rozwijają się szybciej i są w lepszej kondycji.

HYDROBOX
Skutecznie magazynuje wodę przez
kilka sezonów wegetacyjnych.

Roślina pobiera z HYDROBOXu tyle wody,
ile potrzebuje i kiedy potrzebuje, co efektywnie
zwiększa jej przyrosty oraz kondycję.

Zapobiega powstawaniu nieprzepuszczalnej
warstwy.

Zmniejsza straty wody, wynikające z procesu
parowania nawet o 75,3%.

Szeroki wachlarz zastosowań można stosować na skarpach, stokach.

Woda jest od razu dostępna, ponieważ
HYDROBOX jest instalowany po „namoczeniu”.
Woda w nim zgromadzona może zostać
wykorzystana nawet po kilku miesiącach.

Produkt wielokrotnego użytku – można go
swobodnie i bezpiecznie wyjąć z gleby,
np. w przypadku jej zanieczyszczenia.

Hydrożel

NASADZENIA
OZDOBNE

Ze względu na obciążenie glebą nie spełnia
efektywnie funkcji magazynowania wody.

Nie zapewnia wystarczającej ilości wody, ponieważ
rozproszony i ściśnięty przez glebę nie ma
przestrzeni, by efektywnie magazynować wodę.

ZIELEŃ MIEJSKA

Może tworzyć nieprzepuszczalną barierę,
ograniczając przepływ wody i substancji
mineralnych do rośliny.

Woda z hydrożelu paruje równie szybko jak woda
z gleby.

ZIELONE ŚCIANY

Stosowanie na skarpach i stokach może
doprowadzić do obsunięcia i oberwania
warstw gleby.

Żel najpierw musi zatrzymać wodę, co ze względu
na obciążenie glebą jest mocno ograniczone.

ZIELONE DACHY

Produkt jednorazowy – brak możliwości
efektywnego usunięcia z gleby
oraz ponownego użycia.
WAŁY I SKARPY

* Nawet 46% większe przyrosty biomasy bylin (Cabała A., Wróblewska K., Chohura P., Dębicz R.: Effect of fertilization through geocomposite on nutritional status
of Hosta ‘Halcyon’ plants grown in containers, Acta Scientiarum Polonorum – Hortorum Cultus: 2016, vol. 15, (3), 83-93.)
** Różnica w zbiorze malin (średnia z trzech lat) http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304
*** Procent ilości wypadów w doświadczeniu z sosną zwyczajną Pinus sylvestris L. http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304
**** Różnica w świeżej masie korzeni traw na skarpie o nachyleniu 1 : 2.5 w drugim roku doświadczenia http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304

NASADZENIA OZDOBNE

BYLIN I KWIATÓW
MAT PROFI 15x15x4

Byliny są bardzo ważną grupą roślin w ogrodzie.
Przez projektantów nazywane są roślinami uzupełniającymi.
O ile drzewa i krzewy stanowią szkielet projektu ogrodu,
to byliny i kwiaty dodają krajobrazowi wartości estetycznej.
Bardzo często to właśnie one decydują o wizualnym
efekcie końcowym ogrodu.

MAT PROFI 20x20x4

Do prawidłowego wzrostu wszystkie rośliny potrzebują światła słonecznego. Jest spora grupa bylin, która najlepiej czuje się
w pełnym słońcu. Niewiele jest gatunków, które chcą rosnąć w całkowitym cieniu – dodatkowo zmuszone są konkurować
o wodę z dużymi drzewami.
Zarówno niedobór wody (będący skutkiem parowania), jak i jej nadmiar mogą odbić się na wyglądzie roślin ozdobnych.
HYDROBOX poprzez optymalizację poziomu nawodnienia wpływa korzystnie na wybarwienie i ulistnienie kwiatów i bylin,
przyspieszając ich wzrost.

MAT PROFI
20x30x4

Sadzenie drzew i krzewów to jedna z najważniejszych
czynności w kreowaniu krajobrazu przestrzeni publicznej.
Od właściwego umieszczenia drzew i krzewów w gruncie
zależy ich długowieczność. Poszczególne gatunki
różnią się wymaganiami, co do rodzaju i wilgotności
gleby, nasłonecznienia, warunków klimatycznych.
Różnie też znoszą mrozy.

NASADZENIA

DRZEW I KRZEWÓW

MAT PROFI
20x34x4

W okresie pierwszych kilku lat od założenia ogrodu nowo posadzone drzewa są niewielkie. Dopiero później nabierają
bardziej charakterystycznych dla gatunku czy odmiany cech.
HYDROBOX pomaga drzewom i krzewom w przyjęciu się, zmniejszając ilość „wypadów” nawet o 65%*. Poprawia również
rozwój systemu korzeniowego, wzmacniając go.

*Wyniki uzyskane dla nasadzeń drzew z gatunków sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na ubogim siedlisku piaszczystym

ZIELONE

ŚCIANY

MAT PROFI
na zamówienie

Ogrody na dachu i zielone ściany zbliżają człowieka
do natury. Łagodzą również miejski klimat. Pozwalają
na ukrycie niepożądanych widoków zwartej betonowej
zabudowy. Skupiają wzrok przechodniów, zachwycając
różnorodnością roślin. Coraz częściej zielone ściany
stanowią element wystroju wnętrz w budynkach biurowych,
galeriach handlowych i hotelach.

MAT PROFI
na zamówienie

ZIELONE

DACHY
Walory zielonych ścian i dachów rozpatrywane są nie tylko w wymiarze estetycznym, lecz również ekologicznym.
Mają zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i produkowania tlenu oraz zmniejszają natężenie hałasu ulicznego.
Osłanianie ścian budynków pnączami zapobiega ich nadmiernemu nagrzewaniu się podczas upalnego lata,
zaś zimą, dzięki warstwie liści, zatrzymują ciepłe powietrze, co ogranicza straty ciepła ponoszone przez budynek.
Zastosowanie HYDROBOXu ograniczy wyparowywanie wody, a zużywając mniej wody podczas podlewania, zmniejszymy
koszty pielęgnacji. Pozwoli wprowadzić dużą gamę roślin i utrzymać je w dobrej kondycji poprzez zapewnienie odpowiedniej
retencji wody. Dzięki unikalnej technologii, łączącej przestrzenne systemy komórkowe oraz HYDROBOX, można w łatwy
i ekonomiczny sposób wykonać zielone ściany, jak i nachylone oraz płaskie zielone dachy.

Nowo uformowane skarpy nasypów i wykopów,
a także skłony i płaskie powierzchnie infrastruktury obszarów
urbanizowanych są obszarami pozbawionymi roślinności.
Zanim powierzchnie te zostaną porośnięte przez roślinność,
oprócz wywiewania gleby, występuje zjawisko erozji. Powoduje
to uszkodzenia budowli ziemnych i straty materialne.

SKARPY I WAŁY
HYDROBOX można zastosować jako element retencjonujący wodę, który wspomaga rozwój roślinności, stanowiącej część
zabezpieczenia biotechnicznego skarp. Poza poprawą kondycji traw, HYDROBOX zwiększa ich masę korzeniową i rozwój
części naziemnych. Znacząco wpływa to na zwiększenie efektywności i trwałości zabezpieczenia przeciwerozyjnego.
HYDROBOX można stosować jako element wspomagający dla:
- samodzielnych pokryć trawiastych,
- pokryć trawiastych wspomaganych przestrzennymi systemami komórkowymi na skarpach o dużym nachyleniu,
- pokryć trawiastych na systemach komórkowych w ubezpieczeniach separowanych od podłoża geomembranami.

HISTORIA
I MISJA

Jak możemy pomóc roślinom przetrwać suszę?
Współtwórca HYDROBOXu, dr Krzystof Lejcuś,
wielokrotnie zadawał sobie to pytanie. Naukowiec
pragnął wynaleźć panaceum na niepokojącą sytuację
hydrologiczną na świecie i jej wpływ na rozwój roślinności.
Postanowił rozpocząć badania naukowe.
Prace nad HYDROBOXem trwały ponad 7 lat. Badaniom
poddano przede wszystkim właściwości polimerów.
Na świecie próbowano mieszać je z glebą, jednak
efekty nie były zadowalające. Polimer, aby napęcznieć
i zatrzymać wodę, potrzebował miejsca do zwiększenia
swojej objętości. Wymieszany z ziemią nie potrafił tego
zrobić.
Tak narodziła się idea stworzenia przestrzennego
magazynu wody. Rozpoczęto poszukiwania materiałów
idealnych do opracowania innowacyjnego rozwiązania.
Przebadano wówczas ponad 100 rodzajów geowłóknin
i geosyntetyków oraz zasadzono prawie 4000 roślin.
W rezultacie wielu prób powstał HYDROBOX –
innowacyjne połączenie wielofunkcyjnej geowłókniny,
drenującej maty i wydajnego polimeru.
HYDROBOX zadziałał na rośliny jak kroplówka. Podczas
przeprowadzania prób laboratoryjnych dr Lejcuś sprawdzał
działanie wynalazku również na swoich grządkach. Efekt
przerósł najśmielsze oczekiwania. Kwiaty i warzywa rosły
w błyskawicznym tempie.

Na plantacji malin wystarczyło umieścić HYDROBOX
pod roślinami raz na 3 lata, a plony zwiększyły się o 36%.
Wkrótce okazało się, że dzięki HYDROBOXowi można
utrzymać roślinność w miejscach dotychczas dla nich
niekorzystnych – np. na skarpach, nasypach, stromych
zboczach czy rekultywowanych składowiskach odpadów.
HYDROBOX szybko zyskał uznanie instytucji naukowych
na całym świecie. Został nagrodzony za innowacyjność
w Polsce, Belgii i Malezji. Nowatorskim rozwiązaniem
zainteresowały się kraje europejskie (Hiszpania, Włochy) i
arabskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska,
Turcja), w których występują problemy z niedoborem
wody.
W 2012 roku wynalazek skomercjalizowano. Była to
pierwsza w kraju komercjalizacja w ramach programu
unijnego
Innowacyjna
Gospodarka.
Wzmożone
zainteresowanie mediów zaowocowało pozyskaniem
niezależnych inwestorów i rozwinięciem produkcji
na skalę masową.

Patent - PL 211198, EP 2560472
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MAT PROFI 10x10x4
Pojemność wody: 400 cm³
Małe krzewy, kwiaty, byliny, pnącza.

MAT PROFI 15x15x4
Pojemność wody: 900 cm³
Małe krzewy, kwiaty, byliny, pnącza.
MAT PROFI 20x20x4
Pojemność wody: 1600 cm³
Krzewy, kwiaty, pnącza o dużych
wymaganiach wodnych
lub sadzonych na przepuszczalnych
krzewach.
MAT PROFI 20x30x4
Pojemność wody: 2400 cm³
Krzewy, młode drzewa o wiązkowym
systemie korzeniowym, duże pnącza.

MAT PROFI 20x34x4
Pojemność wody: 2400 cm³
Drzewa w balotach, z pojemników,
z odkrytym systemem korzeniowym
oraz o palowym systemie
korzeniowym, duże krzewy.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Jednostka miary

Superabsorbent

Uziarnienie

-

usieciowioniona sól potasowa
kwasu akrylowego/akrylamidu.

mm

0,2 - 4,0

g/cm3

0,6 - 0,8

pH (1g/H2O)

-

Toksykologia/Ekologia

-

Masa powierzchniowa

g/m2

140 ± 15

mm

2,5 ± 10%

g/m2

630 (±63)

mm

20 (±4)

Masa powierzchniowa

7,0 - 8,0

ATEST PZH - PZH/HT 2625/2012

Patent - PL 211198, EP 2560472

Zastosowanie MAT PROFI 20x34x4
<30 cm

30-50 cm

50-80 cm

<15 cm

15-25 cm

25-40 cm

<94 cm

94-157 cm

157-251 cm

2-3 szt.

3-4 szt.

4-5 szt.
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