
Os tutores de bambu são um elemento fundamental
no crescimento da planta, servindo de suporte e
auxílio para um crescimento sustentado.

O bambu é um material
totalmente natural, muito
robusto e especialmente
flexível. Os tutores de bambu
são o produto ideal para a
tutoragem de todo o tipo de
plantas, nomeadamente
vinha, olival e árvores de fruto.

►
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Disponibilizamos todos os
tamanhos e diâmetros
adequados para plantações
ou trabalhos hortícolas.
Damos resposta a pedidos
de tutores de diversos
tamanhos.

Os tutores de bambu ou Canas de
Bambu, são maioritariamente
utilizados para conduzir as plantas
aos arames, permitindo que as
mesmas cresçam em segurança e
com maior resistencia no caule.

A Vinomatos é importador de bambu de qualidade
superior, em colaboração com diversas empresas
chinesas, propondo assim aos seus clientes o bambu
Tonkin, duas vezes mais resistente do que o normal.

►

Quando falamos no diâmetro do tutor de bambu,
falamos precisamente da largura total da cana de
bambu, na sua base, onde o corte é realizado.
Ou seja, quando dizemos que um tutor de bambu
tem 0,90 m de altura e diâmetro de 10/12, estamos a
querer dizer que na base da cana de bambu,
(onde o bambu é enterrado e precisa de maior
resistência) o corte poderá variar entre 10 a 12
milímetros, sendo que este diâmetro varia ao
longo do comprimento da cana.

Tutor da VinomatosTutor da concorrência

Medição do tutor de bambu da Vinomatos



Altura (m)

249 534 999

Mais Informações

As canas de bambu, antes de chegarem às nossas instalações,
ou mesmo às suas mãos, são sujeitos a um longo processo de
tratamento manual.
Quando se dá a apanha do caniçado de bambu, as canas de
bambu encontram-se sujas, torcidas e com bastantes folhas.
São então sujeitas a um primeiro processo de limpeza para
posterior classificação.

Todos os dias procuramos as melhores soluções, dando prioridade à qualidade do material, nunca
descurando a relação qualidade/preço para que possamos oferecer ao nosso mercado os melhores
produtos e serviços sempre a preços muito competitivos.

O tipo de corte pode influenciar a resistência e durabilidade do tutor bambu.
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AS CANAS ESTÃO DÍSPONÍVEIS EM VÁRIAS MEDIDAS E ESPESSURAS
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A Vinomatos, Lda. pode atestar que as canas de bambu
que comercializamos são duráveis, sustentáveis, resistentes
ao desgaste de cor, testados e inspecionados.
Somos rápidos, confiáveis e flexíveis para atender às
necessidades dos nossos clientes. 




