GRØNNE SKÆRME
Færdige, levende hegn og facader

Veg Tech

Grønne skærme skaber grønne rum

Mobile skærme

Vores grønne skærme giver mange muligheder for en smuk
afskærmning og indramning af byrum, terrasser, haver og parker. Skærmen består af et galvaniseret stålgitter beklædt med
planter, som dækker hele gitteret og således er grøn fra dag ét.
Skærmen optager minimal plads og derfor særlig velegnet, hvis
arealet er begrænset.

De grønne skærme kan plantes i modulplantekasser som gør
dem enkle at flytte.
Eksempler på anvendelsesområder: fortovsrestauranter, terrasser, gårdmiljøer.

Støj- og graffitiværn
De grønne skærme anvendes også til beklædning af støjværn,
byggepladshegn og containere. En anden almindelig anvendelse er som graffitiværn langs facader og plankeværk.

Fordele
Kræver meget lidt plads
Graffitiværn
Enkel og hurtig afskærmning
Kan monteres i plantekasser

Plantekasser fås i
følgende materialer:
Galvaniseret stål
Beton
 Lakeret stål i valgfrie
farver
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Eksempler på anvendelse

Effektiv afskærmning på terrasse

Grøn facade, Hotel Stena Frederikshavn

Grønne skærme og sedumtag – ”den grønne kube”

Fortovsrestaurant med grønt miljø

Cykel- og affaldsskure

Afskærmning mod vind og indkig til terrasse

Arter

Hedera helix ’Woerner'
vedbend

Mål:
1200 x 1000 mm
1200 x 1800 mm
1200 x 2200 mm

Mål:
1200 x 1800 mm

Vækstbetingelser:
Trives i halvskygge - skygge og
plantes i fugtig og muldrig jord.

Vækstbetingelser:
Trives i sol - skygge og
plantes i fugtig og muldrig jord.

Euonymus europaeus
benved

Ring for yderligere oplysninger om:
Carpinus betulus - grøn skærm
Fagus sylvatica - grøn skærm

Produktfakta

Montage:
Fritstående: Den grønne skærm sættes i en rende og
fastgøres til stolper med specialbeslag. ”Bundkurvens”
overkant skal være lige under det omkringliggende jordniveau. Der vandes grundigt og fyldes efter med jord.
Vanding:
Det er vigtigt at vande skærmen hele den første sæson.
Derefter er skærmen særlig følsom overfor udtørring i
det tidlige forår.
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Højde:
2200 mm
1800 mm 
1000 mm

200 mm
bundkurv
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Plantetidspunkt:
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