CUBE LINE
Cube line je variabilní sestava domečků pro pomoc užitečnému hmyzu na zahradách RD, školek nebo
škol. Každý domek ve tvaru krychle, můžete využít samostatně, ale velmi snadno je, při zakoupení
více domků, nebo při pozdějším dokupování, můžete stavět i na sebe. Z těchto důvodů se prodává
každý domek i střecha a nožičky samostatně. Domky jsou k sobě spojovány velmi jednoduše
s využitím dřevěných kolíků. Při sestavě více domků umístěné nad sebou tak stačí zakoupit jen jednu
střechu a jedny nožičky.
Cube line – domek pro včelky samotářky List a domek pro včelky samotářky Čtverec
Tento domek je konstruován speciálně k přilákání včel samotářek. Díky počtu a délce dutinek nabízí
bezpečný úkryt pro rozmnožování i stovce včelek, což už je významná pomoc při opylení zahrady.
Dutinky s vajíčky nebo larvami samotářek často predují ptáci, proto je přední otvor chráněn kovovou
mřížkou.
Cube line – domek pro berušky a zlatoočka
Obyvatelé tohoto domku se liší podle náplně, kterou do ní vložíte. Při naplnění senem nebo slámou
jej nejčastěji využijí berušky (slunéčka) a škvoři. S vložením kousků kůry vytvoříte optimální prostor
pro zlatoočky, ale také škvory nebo pavouky. Při vkládání zvolené náplně (není součástí výrobku) je
nutné odšroubovat 2 vruty a odejmout záda domku. Po naplnění je vrátíme zpět.
Popis využití jednotlivých částí:
Možní hmyzí obyvatelé a jejich význam pro zdravou přírodní zahradu: berušky (slunéčka) jejich larvy
jsou velkými jedlíky mšic, stejně jako nočním životem žijící zlatoočka a škvoři. Pavouci dokáží, díky
svým pavučinám odchytat spoustu obtížného hmyzu Více na www.zivotnazahrade.cz
Cube line – domek pro motýly
Tento domek je určen pro motýly. Dovnitř umístíme jen několik delších větviček tak, aby větvičky
stály šikmo uvnitř domku. Motýly je využijí pro své uchycení v dutině.
Při naplnění senem nebo slámou jej nejčastěji využijí berušky (slunéčka) a škvoři. S vložením kousků
kůry vytvoříte optimální prostor pro zlatoočky, ale také škvory nebo pavouky.
Při vkládání zvolené náplně (není součástí výrobku) je nutné odšroubovat 2 vruty a odejmout záda
domku. Po naplnění je vrátíme zpět.
Nohy k domků řady Keg a Cube - 4 ks
Nohy jsou vyrobeny z tvrdého dřeva. Snadno je nasunete do otvorů ve spodní části každého domku
Cube a Keg line. Pokud neplánujete časem dokoupit více domečků, nebo plánujete, že bude vždy
tvořit váš domek základnu budoucí sestavy, doporučujeme nožičky přilepit běžným lepidlem na
dřevo.
Cube line – střecha
Střecha je z UV stabilního recyklovaného plastu. K domkům Cube line se přidělává 4 vruty, které jsou
součástí výrobku.
Optimální umístění domků: slunné a teplé místo, chráněné před studenými větry. Pro delší životnost
dřevěných nožiček domku je umístěte na nějaké vyvýšené místo, aby nestály ve vlhku. Při umístění ve

školce nebo škole a vyšší sestavě několika domků je doporučujeme ještě zajistit před poražením
dětmi.
Více informací o těchto užitečných opylovačích najdete na našich webech www.zivotnazahrade.cz a
nebo www.vcelkysamotarky.cz

