agrilution
plantcube

vertical farming op minder dan 1 m²

In de plantcube vindt u alle technologieën terug die ook in de grote ‘vertical
farms’ gebruikt worden. Van het ideale LED-licht, over de geautomatiseerde
irrigatie tot de op sensor gebaseerde klimaatregeling die het hele jaar door de
perfecte lentedag in de plantcube simuleert en dagelijks vanuit de cloud wordt
geoptimaliseerd.
Om niet alleen de planten perfecte omstandigheden te bieden, werd er een systeem ontwikkeld dat het planten, telen en oogsten zo comfortabel mogelijk maakt.
Geen aarde, niet planten, niet zaaien - de plantcube functioneert met zaadmatten waarin het betreffende zaad is geïntegreerd en optimaal is gepositioneerd.
Gewoon inleggen, in de app het gepaste programma starten en de groei tot aan
de oogst volgen!

Bestelcode:
• 0716 PLANTWI
Plantcube met witte kader, starterspakket inbegrepen
• 0716 PLANTZW
Plantcube met zwarte kader, starterspakket inbegrepen
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Hoogte: 820/840mm (regelvoetjes)
Breedte: 600mm
Diepte: 620mm
Minimale nisafmetingen: 820 x 600 x 580mm
Gewicht: 75kg
Totale oppervlakte beplanting: 0.34 m²
Hoogte per plantruimte: 160mm
Watervoorziening: verwijderbaar waterreservoir 15 liter,
geen vaste wateraansluiting nodig!
Kan zowel ingebouwd als vrijstaand geïnstalleerd worden.
Zoek de app in de app store van je smartphone: ‘agrilution’ (gratis download)
Met deze app kan je zowel de installatie, opstart als opvolgen van je kweek en oogst in goede banen leiden en kan je ook extra zaaimaten online bestellen.
Volgende zaaimatten zijn reeds leverbaar:
Broccolikers - Radijskers - Bladsla - Wasabina Mosterdsla
Wilde Rucola - Japanse mosterdsla - Pak Choi - Romeinse
sla - Rode Pak Choi - Rucola - Scherpe mosterdsla - Tatsoi
Groene kool - Rode bladmosterd - Basilicum - Bieslook
Thaise basilicum - Rode basilicum
Hou steeds de online shop in het oog, want er worden
geregeld nieuwe collecties toegevoegd!
Momenteel in ontwikkeling:
Waterkers - Kervel - Rode biet - Tarwegras - Gerstegras
Borage - Bloedzuring - Venkel - Spinazie - Shiso - Pepermunt - Brandnetel - Kamille - Lavendel - Munt - Koriander
Tijm - Oregano…
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