
Indica o nível de água.

MyPot ®) é um inovador sistema de cultivo modular, com pouca manutenção, foi criado

para ser muito versátil e obter o máximo de rendimento. Consiste em várias patentes

que criam um método de cultivo único baseado em 3 técnicas de cultivo hidroponicas

para uma melhor saúde das plantas. A combinação entre os 3 módulos principais,

permite adaptar o sistema a diferentes composições verticais ou horizontais como

colunas, hortas, paredes e tectos.

Ref:MP060101D1
Módulo onde se realiza a plantação, composto
por 3 peças.
Inclui visor de nivél de água

Ref:MP060505

Serve para separar os módulos de plantação
ou da base.
Inclui tubo de drenagem

Módulo onde se coloca a bomba e solução
nutritiva. Inclui boia de nível instalada

Ref:MP06013

Distribui a água de
forma homogénia. Evita
a evaporação da água.
consta de 4 orificios de
plantação e orificios
para tutores.

TUBO DE DRENAGEM

RALO DE
DRENAGEM

MÓDULO POT BOMBA DE
CIRCULAÇÃO

BANDEJA
DOSIFICADORA

VISOR DE NÍVEL
TAMPA DO
DEPÓSITO VISOR DE NÍVEL

MÓDULO
DEPÓSITO

PARTE
INFERIOR DO
DEPÓSITO

Fecha o depósito.
Evita a evaporação e a
entrada de sujidade.

Peça para criar as
melhores

condições para as
raizes no interior.

Inclui filtros
Exterior do módulo de plantação,

inclui 4 orificios laterais de
plantação, orificios para tutores,
orificios "efeito chuva" e orificios
para rodas ou pés niveladores.

Canaliza a água e evita salpicos.

Bomba de circulação
(opcional)

para rega automática

Rodas ou patas
Bioestruturas

Drenaguem

PLANTAÇÃO

SEPARADOR

DEPÓSITO

MÓDULOS REF:
ALT.
(cm)

DIAMETRO
Ø (cm)

VOLUME
(L)

PESO
(kg)

PALETE
(110X110)
unidades

(110X120)
unidades

CONTENTOR
20'

palete
40'

palete

O QUE DEVE SABER?
Usar Perlite como substrato

A rega pode realizar-se de forma
passiva (manual) ou automática
através de bomba submersível

Pode instalar acessórios como rodas,
pés niveladores, tutores, bandas

decorativas
Rega automática

Necessita de bomba e programador
(energia elétrica)

Recomenda-se adicionar depósito
externo para aumentar a autonomia

de rega
Todos os módulos incluem orificios
internos para criar bioconstruções.

Não existe altura máxima de
empilhamento

+351 961 616 470 info@ecogrowing.pt

APLICAÇÕES
Cultivo de
alimentos

Cultivo de
ornamentais

Agricultura doméstica
Agricultura profissional

Bioconstruções

www.eco-growing.com

Desenvolvido em Composição HS-Code

Polipropileno c/
tratamento UV 3929.90

MÓDULO DE PLANTAÇÃO MÓDULO SEPARADOR MÓDULO DEPÓSITO

Sustentável
Muito fácil de

usar
Maior

produtividade
Resistente e
duradouro Eficiente

Uso doméstico
e profissional Modular

Permite ter o depósito
cheio de água

Exterior do módulo de depósito.
Contém orificios.
(Ver lista da base)

Perspectiva e descrição da
base e uso dos orifícios

Desenhado e patenteado
em Espanha

Paisagismo Interior
Paisagismo Exterior

Bio-Construções


