VÄXTSKÄRMAR
Grön avskärmning direkt
Med växtskärmar får du direkt en grön avskärmning från
första dagen. De används för att skapa en vacker tomtavgränsning eller för att göra spännande rumsbildningar
och gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönan
behåller sina blad och är grön även på vintern. Jämfört
med en konventionell häck som med tiden växer på
bredden så tar växtskärmar minimalt med plats i djupled.
Det är en stor fördel om man vill nyttja sina ytor maximalt.

Vegetationen växer på en stomme av galvaniserat
metallnät som gör växtskärmarna mycket stabila och
tåliga. En krukmodul fodrad med en kokosfibermatta
håller jord och rötter på plats under produktion och
vid leverans.
Vid montaget ska den fodrade krukmodulen placeras
i marken eller i ett planteringskärl. Växternas
rotsystem kan fritt etablera sig på sin nya växtplats.
Kokosfibermattan kommer med tiden att brytas ned.

PRODUKTFÖRDELAR
Grönskande insynsskydd
Upptar minimalt med markyta
Vintergrön, behåller bladen på vintern
Färdigt resultat från första dagen
Växtlighet skyddar fasader mot klotter

Skapa insynsskydd eller spännande
gestaltningar med växtskärmar.

Bastionen, Halmstad

PRODUKTER
Hedera helix ‘Woerner’, murgröna
Artikelnr

Mått

Infästningar

9-12264
9-12265
9-12417
9-12278
9-12475

1200 × 1000 mm (b×h)
1200 × 1800 mm (b×h)
1200 × 2000 mm (b×h)
1200 × 2200 mm (b×h)
1200 × 3000 mm (b×h)

2 fäste - 1st/sida
4 fäste - 2st/sida
6 fäste - 3st/sida
6 fäste - 3st/sida
8 fäste - 4st/sida

9-12271

Infästningar till stolpar

9-12463

Väggfäste för stöd/distans mot vägg

Växtzon/läge

zon I-III, skyddat läge, halvskugga - skugga

Underlag

Mullrik något fuktighetshållande jord

Bottenkruka

1200 × 200 × 200 mm (b × h × dj)

Stomme

Metallnät galvaniserat
Maskstorlek nät: 100 × 250 mm

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se
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Finns i lager
Finns i lager
Beställningsvara
Beställningsvara
Beställningsvara

Skapa tydliga gränser mot övrig omgivning.
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Med gröna inslag blir uteplatsen
mer intressant och spännande.

Insynsskydda uteplatsen.

Gör innergården grön och trevlig.

Sittplatser kan omges och ramas in av gröna lösningar för en skön upplevelse.
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