HORT URBÀ, L’AGRICULTURA BIOLÒGICA A CASA
Gaudir de menjar-se una amanida d’enciams, tomàquets,
pebrots,cebes,.. uns instants després de collir-los és un plaer que
moltes persones de ciutat havien oblidat. Tarpuna ha aconseguit que
centenars de persones es retrobin amb l’horticultura i descobreixin
una activitat estimulant, creativa i, sobretot, molt divertida. La taula
de cultiu, substrats orgànics, sistemes de reg però, sobretot, el suport
que hem donat als usuaris a través del servei d’assessorament de la
nostra web i a través de cursos i xerrades ho han fet possible.
Ja són cinc anys des que vam començar i l’experiència ens ha
permès progressar i millorar els nostres productes. En aquest
catàleg us presentem novetats importants: una nova taula de
cultiu, millores en el kit de reg i el llibre de l’Hort Urbà.

Taules de Cultiu
La nova taula de cultiu HORTURBA© manté les característiques de l’anterior:
dimensions pràctiques (140x70cm), facilitat de muntatge (només calen 8 cargols) i
lleugeresa, que la fa apte per a instal·lar en terrats o patis.

En el nou model hem incorporat les següents millores:
- Una capa de pintura de color teula, que li dona un aspecte atractiu i potencia
la protecció a la corrosió de l’acer galvanitzat.
- Potes amb anivelladors que es subministren de sèrie en totes les alçades.
- Possibilitat de substituir els anivelladors per rodes mitjançant un kit especial
de rodes amb fre.
- Possibilitat d’afegir tutors de bambú subjectats a la base de la taula
mitjançant un kit opcional (kit tutors).
- Una nova versió més estreta que anomenem taula-balcó per què es pot
adaptar millor a balcons.

La taula HORTURBA© es serveix amb tres possibles longituds de pota: 80, 60 i
40cm. La taula de 80cm és la més còmode per als usuaris en general; la de 60 és
ideal per a escoles o famílies amb nens; l’alçada de 40 és pràctica per a cultivar
plantes elevades com tomaqueres, cogombres o mongeteres.

07001 Taula de cultiu estàndard 140x70x80cm
Taula de cultiu d’un metre quadrat amb potes de 80cm
d’alçada, es munta en pocs minuts, inclou instruccions i un
manual bàsic de l’Horturbà

07002 Taula de cultiu baixa 140x70x60cm
Taula de cultiu d’un metre quadrat amb potes de 60cm
d’alçada, es munta en pocs minuts. Per la seva alçada és
ideal per a infants de 3 fins a 12 anys.

07003 Taula de cultiu de 40 140x70x40cm
Taula de cultiu d’un metre quadrat amb potes de 40cm
d’alçada, es munta en pocs minuts. Per la seva alçada és
ideal per a cultivar plantes enfiladisses com tomaqueres i
cogombres.

07004 Taula-balcó de 80 (140x48x80cm)
Taula de cultiu estreta, per a balcons o terrats petits.
Dimensions 48x140cm amb potes de 80cm d'alçada,
capacitat de 120 litres de substrat.

07005 Taula-balcó de 60 (140x48x60cm)
Taula de cultiu estreta, per a balcons o terrats petits.
Dimensions 48x140cm amb potes de 60cm d'alçada,
capacitat de 120 litres de substrat.

07006 Taula-balcó de 40 (140x48x40cm)
Taula de cultiu estreta, per a balcons o terrats petits.
Dimensions 48x140cm amb potes de 80cm d'alçada,
capacitat de 120 litres de substrat.

