
Návrh zavlažovacieho 
systému GARDENA



Meno a priezvisko:

Ulica: 

PSČ, mesto: 

Telefónne číslo:

E-mail:

Vodovodný rad

Retenčná nádrž 

Studňa, iný: 

Čas naplnenia desať litrovej nádoby:

Tlak zdroja:

Domáca vodáreň

Domáci vodný automat

Čerpadlo prosím doporučiť

*Kontaktné údaje

*Zdroj vody

*Parametre zdroja

*Čerpadlo (ak už vlastníte)

Výška sacej hadice:

Výtlačná výška: 

Informácie označené * je nutné vyplniť!

*Inštalácia

(v baroch)

(výška od hladiny k povrchu)

Kalové čerpadlo

Záhradné čerpadlo

(nebýva vhodným čerpadlom pre závlahu)

(nádrž na dažďovú vodu)

Formulár pre navrhnutie zavlažovacieho systému GARDENA



Poprosíme vás o nákres záhrady (viď nižšie). Vyznačte tu svahy (označte svah percentami) a nerovnosti. 
Ďalej prosíme o označenie zásuvky písmenom Z. V prípade záujmu o odberné miesta na pripojenie
hadice, vyznačte body k odberu písmenom O.

*Plocha na zavlažovanie:

Áno

Nie

Manuálne

Automaticky -9V (batériovo)

-24V(elektricky)

-24V smart system (pomocou aplikácie)

(V prípade využitia 24V je treba vyznačiť zásuvku na nákrese písmenom Z.)

Napíšte nám vaše požiadavky a komentáre:

Vaša záhrada

Želáte si odberné miesta na pripojenie? (tieto miesta vyznačte do plánku písmenom O)

*Ako si želáte závlahu riadiť?

(m2)



Plán záhrady musí obsahovať tieto informácie:

• Nákres v meradle 1:100 alebo 1:200.

• Označiť zdroj vody písmenom V.

• Zakresliť záhony, rastliny, kríky, stromy, a pod.

• Označiť plochu na zavlažovanie (zelená farba).

• Označiť živý plot na zavlažovanie (žltá farba).

• Vyznačiť svahy a uviesť stúpanie v %.

• Vyznačiť miesto, kde se nachádza zdroj elektriny písmenom Z.

• Označiť odberné miesta písmenom O (iba v prípade záujmu o vodné
zásuvky).

*Meno a priezvisko:

*Jeden centimeter na plánku je:

Informácie označené * je nutné vyplniť!

Plán záhrady

(m)



Vaša záhrada Formulár pre navrhnutie zavlažovacieho systému GARDENA 

Vysvetlivky: 

• .A. Kríky, záhony

• � Dlažba

• V Zdroj vody

• Z Zdroj elektriny

• O Odberné miesta

• S Strom

• % Svah

Nákres možno zaslať i v podobe súboru (napr. fotografia) ako prílohu.
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