
GEOTEXTILNÍ KVĚTINÁČE 

 Využití pro okrasné truhlíky a květináče 

 

Moderní způsob jak pečovat o vaše rostliny v truhlících a květináčích. Když sázíme 
květiny do truhlíků nebo květináčů, přejeme si, aby se jim dařilo co nejlépe. 

 

Použitím geotextilního květináče získáte rovnoměrný 
rozvod vody v květináčích a lepší růst kořenů v 
truhlících a květináčích.  
 
Použití geotextilních květináčů je velmi jednoduché.  
Pouze jej vložíte do květináče mezi Keramzit a 
substrát, předtím než zasadíte rostliny. 

 

Geotextilní květináč je ideální pro okrasné truhlíky nebo květináče. Vysoce nasákavá 
geotextilie odděluje vrstvu Keramzitu a hlíny. Získáte tak lepší drenáž a dobré podmínky pro 
kořeny ve vašich truhlících. Díky kapilárnímu vzlínání rovnoměrně rozvádějí vláhu ke 
kořenům a zabraňují jejich přelévání. 

Krok 1 

Umístěte Keramzit na dno 
truhlíku nebo květináče. 

 

Krok 2 

Na Keramzit vložte geotextilní  květináč 
odpovídající rozměru truhlíku nebo 

květináče. 

 

Krok 3 

Naplňte květináč nebo  truhlík 
hlínou a zasaďte rosltliny. 

 

 

. 
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GEOTEXTILNÍ KVĚTINÁČE 

pro okrasné truhlíky a květináče 

Moderní způsob, jak pečovat o vaše rostliny v truhlících a květináčích. Když sázíme květiny 
do truhlíků nebo květináčů, přejeme si, aby vydržely co nejdéle. 

Geotextilní květináč je ideální pro okrasné truhlíky nebo květináče. Vysoce nasákavá 
geotextilie odděluje vrstvu keramzitu a hlíny. Získáte tak lepší drenáž a dobré podmínky pro 
kořeny ve vašich truhlících. Díky kapilárnímu vzlínání rovnoměrně rozvádějí vláhu ke 
kořenům a zabraňují jejich přelévání. 

Použití geotextilních květináčů je velmi jednoduché. Pouze je vložíte mezi Keramzit a 
substrát, předtím než zasadíte květiny do truhlíku. 

 

GEOTEXTILNÍ KVĚTINÁČE 

Výsadba do volné půdy 

Ideální řešení pro pro výsadbu cibulovin, letniček, víceletých rostlin, trvalek, bylin a 
hrnkových květin.  

Rostliny při volné výsadbě do volné půdy lépe odolávají plevelným a jiným konkurenčním 
rostlinám a půdním škůdcům.  

U rostlin vyžadujících přezimování mimo venkovní prostory je velmi usnadněna manipulace 
při přesazování. Geotextilní květináče umožňují snadné přemístění rostlin bez jejich 
poškození a bez šoku z přesazování. 

Postup při použití. V místě výsadby vyhlubte díru o velikosti vysazovaného květináče. Do 
textilního květináče vložte substrát vhodný pro vysazovanou rostlinu a rostlinu zasaďte. Poté 
vložte geotextilní květináč do připravené díry a přihrňte zeminou až přes vrchní okraj 
geotextilního květináče.  

 

GEOTEXTILNÍ KVĚTINÁČE 

Výsadba vodních rostlin a aplikace do jezírka 

Geotextilní květináče jsou ideálním řešením pro výsadbu vodních rostlin do jezírek. Jsou 
velmi dobře propustné pro vodu a vzduch. Přitom se substrát z květináče nevyplavuje do 
jezírka a tím se zamezuje znečišťování vody.  

Geotextilní květináče umožňují snadné přemístění rostlin bez jejich poškození a bez šoku 
z přesazování. 

Postup při použití: Naplňte květináč substrátem vhodným pro zasazovanou rostlinu. Zasaďte 
rostlinu. Nyní vložte květináč do jezírka na stanovené místo. 

Pomocí naplněných geotextilních květináčů drtí či substrátem je možno lehce vytvořit 
ohraničené mělčiny a valy oddělující jednotlivé zóny v jezírku. 
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