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„ Zahrada domova“
„Luční kvítí“
„Zelený háj“
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Doporučený postup použití ekologické urny:

Doporučený postup použití ekologické urny:

- popel přesypeme z úřední urny do urny ekologické a tu poté zavřeme
víkem
- na určeném místě na pozemku vyhloubíme dostatečně velkou jamku
- hloubku jamky vyhloubíme tak, aby nad urnou bylo po jejím zasypání
nejméně 20 cm hlíny
- množství hlíny nad urnou přizpůsobujeme podle kořenového balu
sazenice stromu
- po zasypání a zejména pokud zároveň vysazujeme i sazenici provedeme
důkladnou zálivku
- po několika dnech dojde k destrukci urny a proto je potřeba doplnit
zeminu a vše udusat
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Poučení:
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Výrobek je zapotřebí uchovávat v suchu při teplotách 18-23 °C,
ne na přímém slunci.
Urna nesmí být skladována ve vlhkém a chladném prostředí, výrobek není
určen pro umístění do interiéru, vyjma využití jako reklamní materiál.
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Urna je vyrobena z recyklovaného papíru.
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Výrobce:
Karel Wolfan , Žižkova 1945/32, Jihlava 586 01, tel.: 603 848 898
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papíru. Jako pojivo
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