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Το Independent Living Centre of WA (Inc) παρέχει ελεύθερες και
αμερόληπτες πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να
σας βοηθήσουν να διαλέξετε το κατάλληλο προϊόν για σας.
Ένα μοναδικό κέντρο πόρων για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και των
ικανοτήτων
Αποτελεί η κηπουρική κοπιαστική δουλειά για σας;
Βρίσκετε δυσκολότερο να εργαστείτε όταν ο κήπος είναι επίπεδος με τη γη;
Γιατί δεν εξετάζετε τις υπερυψωμένες γλάστρες κήπου

Τύποι υπερυψωμένων γλαστρών
Επιτραπέζια κορυφή (τύπου τραπεζιού)
Τέτοιοι κήποι είναι εύκολο να κατασκευαστούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για
πρόσβαση με αναπηρικά καροτσάκια. Τα ρηχά εδαφολογικά κρεβάτια απαιτούν
συχνό πότισμα.

Επιτραπέζια κορυφή γωνίας
Η πλάγια βάση με γωνίες επιτρέπει μεγαλύτερο εδαφολογικό βάθος και επίσης
πρόσβαση με αναπηρικά καροτσάκια.

Τύποι κατασκευής
Εύκολα κατασκευάζονται σε πολλά διαφορετικά σχήματα και μορφές, οι κηπουροί
είναι ελεύθεροι να στέκονται, να κάθονται ή να μετακινούνται όπου επιθυμούν.

Τοίχος κήπου
Τέτοιοι ελκυστικοί κήποι μπορούν να κατασκευαστούν σε κατάλληλο ύψος
μεμονωμένα όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

ILC Βοηθητικό Πρόγραμμα Εξοπλισμού
Συνιστώμενες διαστάσεις
Οι παρακάτω διαστάσεις είναι οι συνιστώμενες σταθερές για το ύψος και το
πλάτος:
 Ύψος όταν στέκεστε: 750-900 χιλιοστά
 Ύψος όταν κάθεστε:
600 χιλιοστά
 Πλάτος (πρόσβαση από τη μία πλευρά): 500-600 χιλιοστά
 Πλάτος (πρόσβαση και από τις δύο πλευρές) 1000-1200 χιλιοστά

Πλεονεκτήματα των υπερυψωμένων γλαστρών κήπου
 Ο κήπος μπορεί να υψωθεί στο ύψος που είστε άνετοι για να εργαστείτε.
 Οι κήποι μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες και προσωπικές
απαιτήσεις σας
 Είναι κατάλληλοι για πολλά σπίτια και κήπους

Μερικές σημαντικές εκτιμήσεις
Όταν σχεδιάζετε τις υπερυψωμένες γλάστρες , θεωρείστε τα παρακάτω σημεία:
 Να περιληφθούν τα υλικά και το κόστος-θυμηθείτε ότι υπάρχουν πολλά
διαθέσιμα φθηνά υλικά
 Το κτίσιμο ή η κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα καταρτισμένο
πρόσωπο-είναι σημαντικό να ενημερωθείτε ότι οι ασφαλείς σταθερές μπορούν να
συναντηθούν με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.
 Ενημερωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και είστε ενήμερος για τη συντήρηση του
κήπου-έχετε κάποιες επιπτώσεις στα είδη των φυτών που έχετε διαλέξει
Που θα μας βρείτε
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009

Τηλέφωνο: 1300885886
Γραμμή πληροφοριών: (08)93810608
Γραμματεία υποδοχής: (08)93816000
Τηλεομοιότυπο(Fax): (08)93810611
Email: enquiries@ilc.com.au
www.ilc.com.au
Το Independent Living Centre θέλει να ευχαριστήσει την Υπηρεσία Ειδικής
Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους « Η Βασιλειάδα » για την βοήθειά της με την
μετάφραση αυτού του φυλλαδίου.
The Independent Living Centre would like to thank St Basil’s Aged Care Services
for their assistance with translation of this brochure.
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