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Plantering
Vegetationen i växtskärmarna är uppvuxen på en stom-
me av galvaniserat metallnät. Nätet gör växtskärmarna 
mycket stabila och tåliga. Längst ned sitter en krukmo-
dul med växternas rotsystem och en mindre jordvolym. 
Denna krukmodul är fodrad med en kokosfibermatta 
som håller jord och rötter på plats under produktionen 
och vid leveransen. Vid montaget skall denna fodrade 
krukmodul placeras ned i marken och växternas rotsys-
tem kan då fritt etablera sig på sin nya växtplats. Kokos-
fibermattan kommer med tiden att brytas ned. 

Planteringstider
Etableras bäst under perioden maj-augusti. Vid tidigare 
plantering bör man försäkra sig om att det inte förelig-
ger någon risk för frost. Annars måste man vara beredd 
att täcka växtskärmarna med skyddande fiberduk vid 
kyligt väder. Sen höstplantering bör undvikas så att väx-
terna får möjlighet att etablera sig innan vintern.

Gödsling
Tillsätt gödsel vid plantering (Multicote 8 månaders el. 
motsv.) med en giva om ca 50 g/växtskärm. Efterföljan-
de år bör växtskärmarna efter behov underhållsgödslas 
en gång på våren, gärna med långtidsverkande gödsel. 
I näringsfattiga jordar kan ytterligare en gödselgiva krä-
vas under säsongen.

Mått:
3000mm

2200mm

2000mm

1800mm

1000mm

200 mm 
bottenkruka

1200 mm
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Modeller (b × h) 1200 × 1000mm

1200 × 1800mm

1200 × 2000mm, beställningsvara

1200 × 2200mm, beställningsvara

1200 × 3000mm, beställningsvara

Växtzon/Läge I-III, Skyddat läge

halvskugga-skugga

Underlag Trivs bäst i näringsrik och fuktig jord.

Planteringstid maj-augusti.

Arter Murgröna

Bevattning
Under hela första säsongen är bevattning mycket vik-
tigt. Speciellt gäller detta om planteringen utförs under 
sommaren eller under torra perioder på vår och höst. 
Städesegröna växter så som murgröna och benved 
bör bevattnas rikligt tidigt på våren. Även efterföljande 
säsonger måste man vara uppmärksam med bevatt-
ningen. Särskilt vid torra perioder eller om växtskärmen 
planterats i t ex kruka eller där växtskärmen är vindut-
satt eller tår i ett solexponerat läge.

Klippning
Under första året ska häcken inte klippas. Under de föl-
jande säsongerna klipps växtskärmen vid behov. Detta 
görs lämpligen i april/maj eller september/oktober. En 
till två klippinsatser per säsong bidrar till att hålla växt-
skärmen tät och jämn.

Fundament ingår ej, finns hos din lokala bygghandel.
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Grundläggning av stolpar
Växtskärmarna behöver stabiliseras med stolpar för att 
stå stadigt. Precis som när man bygger ett staket eller 
plank är det viktigt att stolparna förankras på ett bra 
sätt för att klara framtida påfrestningar av exempelvis 
stark vind. Generellt gäller att stolparna för höga växt-
skärmar (1800 mm) förankras enligt samma krav som 
för ett plank och låga växtskärmar (1000 mm) förank-
ras enligt kraven för ett staket. Avståndet mellan stol-
parna (innerkant-innerkant) bör vara ca 1250 mm. Det 
exakta cc-avståndet mellan stolparna beror på vilken 
stolpdimension och vilken typ av fundament du valt. 

Utplacering av växtskärmarna
• Växtskärmarna placeras i ett grunt dike mellan 

stolparna, djup ca 40 cm, bredd ca 40 cm. 
• Luckra upp jorden i botten av planteringsdiket 

och vattna. 
• Tillför långtidsverkande gödsel (50 g/växtskärm) 

och god planteringsjord (10 l/växtskärm) i botten 
av planteringsdiket innan växtskärmen ställs ned. 

• Ställ ned växtskärmen i diket och kontrollera att 
överytan på växtskärmens krukmodul hamnar un-
der ytan av omkringliggande mark och att över-
kanten av växtskärmen ligger i nivå med tidigare 
monterade växtskärmar. 

• Montera och fäst beslagen mellan växtskärmarna 
och stolparna. 

• Planteringsjord fylls på och packas lätt vid sidor-
na av växtskärmens krukmodul när den ställts på 
plats i diket. 

• Vattna noggrant. 
• Fyll på mer planteringsjord runt växtskärmarna 

om den sjunkit undan efter vattningen.

Infästning mellan stolpar och växtskärmar 
Vid användning av trästolpar behövs 4 fästen per 
skärm. Fästena monteras på var sin sida av stol-
pen. 

Anmärkningar:
Vid användning av ett mjukt träslag kan man 
för stabilitetens skull borra ett andra hål intill 
det första hålet.
Fästet kan även fästas på betongväggar. Kom 
ihåg att använda en plastplugg innan skruven 
fixeras.

Två fästen monte-
ras på varje sida av 
växtskärmen. Ett 
fäste fixeras längst 
upp vid den första 
horisontella vajern 
och den andra po-
sitioneras vid den 
fjärde vajern från ko-
kosklumpen. 

Om stolpen som an-
vänds är av hårdträ 
(tropisk träslag eller 
thermowood) är det 
nödvändigt att bor-
ra ett hål på 6mm. 
Vid mjukare träslag 
krävs ingen förborr-
ning.

Sätt in skruven (M8) 
med en Torx 25 bit 
i de förborrade hå-
len eller i märkt po-
sition.

Fästena fixeras med 
en mutter vid stol-
pen.

Placering mot fasad:
Använd de medskickade fästena och 
montera dem högst upp på växt-
skärmen, ett på varje sida. De höga 
modellerna kräver fler fästen och de 
monteras  med jämn fördelning på 
växtskärmen. (se bild)

Fäste för fasad

1 m = 2 fäste - 1st på varje sida 
1,8 m = 4 fäste - 2st på varje sida
2 m = 6 fäste - 3st på varje sida
2,2 m = 6 fäste - 3st på varje sida
3 m = 8 fäste - 4st på varje sida


