Οικοστέγες-8

ΟS-8:

μοναδικό στον κόσμο, το προκατασκευασμένο, φορητό σύστημα πράσινων στεγών επιτρέπ
ει την τμηματική ανάπτυξη μιας Οικοστέγης
σε κάθε σπίτι.

Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του OS-8:
- Το προστατευόμενο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας OS-8 διαθέτει όλες τις ιδιότ
ητες
και παρέχει
όλα
τα
πλεονεκτήματα

1/4

Οικοστέγες-8

της κλασικής Οικοστέγης

,
ενώ έχει ακόμα
χαμηλότερο βάρος
και

συναρμολογείται τμηματικά από τον κάθε ιδιοκτήτη, χωρίς την παρέμβαση
ειδικών συνεργείων.
- Επιπλέον το OS-8 μπορεί ανά πάσα στιγμή να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί
μερικώς ή εξ ολοκλήρου
σε μια νέα επιφάνεια
διατηρώντας όλες τις ευεργετικές ιδιότητες της πράσινης στέγης, χωρίς άλλη
οικονομική επιβάρυνση.
- Επίσης, το σύστημα OS-8 μας επιτρέπει να πρασινίσουμε τον χώρο μας με δια
φορετικούς συνδυασμούς φυτών της επιλογής μας
διαμορφώνοντας ένα
βιώσιμο οικοσύστημα σε μικρογραφία
,
αφού καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.
- Παράλληλα, το OS-8 είναι ιδιαίτερα καθαρή λύση για τις κηπουρικές μας
αναζητήσεις αφού πρόκειται για
ένα κλειστό σύστημα
που συγκρατεί το υπόστρωμα μέσα σ' ένα θύλακα ακόμα και με τον πιο δυνατό
αέρα, ενώ δεν του επιτρέπει να διαφύγει με το νερό όταν το ποτίζουμε.
- Οι μονάδες OS-8, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε κάθε στέγη με κάθε
κλίση,
ακόμα και κάθετα

2/4

Οικοστέγες-8

, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικές και όμορφες σε μπαλκόνια και αυλές.
Ο ιδανικός λαχανάκηπος

Μαζί με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα το σύστημα OS-8 έχει αποδειχτεί ιδανικό για την
καλλιέργεια οπωροκηπευτικών προσφέροντας έτσι πολλαπλή οικονομία στα νοικοκυριά
που το επιλέγουν.

Πιο συγκεκριμένα, στο OS-8 μπορεί να αναπτυχθεί κάθε είδος ποώδους ή θαμνώδους
φυτού
, παράγοντας μια σημαντική
ποικιλία φρούτων και λαχανικών ιδιαίτερα δημοφιλών στην ελληνική γαστρονομία.

Καρπούζια, πεπόνια και φράουλες, τομάτες, αγγούρια και κολοκυθάκια είναι μόνο μερικοί
από τους καρπούς που μπορούν να βρουν ένα γόνιμο και φιλόξενο έδαφος στη στέγη
του σπιτιού μας
γεμίζοντας το τραπέζι μας πλούσιες και αγνές
γεύσεις και αρώματα με ελάχιστο κόστος.
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info@oikosteges.gr - τηλ: 694 7225590 & 210 7250863
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