VEZMĚTE OCHRANU PŘÍRODY

DO VLASTNÍCH RUKOU!

DOMEČKY PRO HMYZ
Hotel pro hmyz? Co zpočátku zní podivně,
se mezitím stalo důležitým přínosem
k různorodosti druhů. Kromě toho jsou hmyzí
hotely skvělým kutilským projektem pro celou
rodinu. Ukážeme Vám, jak to s Osmo můžete
úplně jednoduše realizovat sami.

EFEKTIVNÍ OCHRANA PŘÍRODY
DÁVA HMYZU VĚTŠÍ PROSTOR!

Hmyz je velmi důležitý pro celou intaktní
přírodu a tudíž i pro lidi. Avšak především
ve městech nachází hmyz stále méně
životního prostoru, protože dochází
k zastavění a uzavření stále větší části
ploch. „Hmyzí hotel“ může zajistit nápravu.
Malé domečky ze dřeva poskytují všem
možným druhům hmyzu skrýše,
ve kterých se cítí dobře.

Hmyz je chráněn před ptactvem a ostatními
nepřáteli, kteří by jej mohli sezobnout. Může
se starat o potomstvo a dokonce i přezimovat.
Postavit si sami takový hmyzí hotel, to je
především pro děti poučný a zajímavý projekt.
Osmo má k dispozici veškeré materiály, které
k tomu potřebujete. Pusťte se prostě s Vaší
rodinou do kreativního kutilského
projektu na ochranu přírody.

NAŠE TIPY PRO VÁŠ HMYZÍ HOTEL
1 Ideálně by měl být hmyzí hotel postaven ze dřeva.

AU-MEX Vám k tomu nabízí vhodný výběr různého
dřeva. Stačí se podívat na www.au-mex.cz.

2 Skrýše v kulatém dřevu by měly mít rozdílné

velikosti, aby v něm nalezly vhodné místo
různé druhy hmyzu.

3 Osmo nátěry se perfektně hodí pro ochranu dřeva:

Jsou vyrobeny z přírodních olejů a vosků, jsou
odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
a jsou nezávadné pro lidi, zvířata a rostliny,
tudíž absolutně šetrné pro hmyz.

4 Pro pigmentované nátěry se

zachováním viditelného fládrování
dřeva používejte Osmo Jednorázovou
lazuru, pouze jedním nátěrem se
dosáhne optimální
ochrany povrchu.

5 Osmo Selská barva a také

Zahradní & Fasádní barva se hodí
pro krycí nátěry a poskytují
barevné oživení.

Děti milují
starat se o přírodu
a pomáhat malým
zvířátkům!

Osmo nátěry Vám
nabízí nejen kreativní
možnosti ztvárnění pro Váš
hmyzí hotel, ale jsou
rovněž bez biocidů
a šetrné pro hmyz.

