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- tæt og færdig resultat fra dag ét

Grønne skærme - tæt og færdigt resultat fra dag ét
Færdige grønne skærme giver tæt og grøn afskærmning fra dag ét. 
Grønne skærme, der forhandles af Veg Tech, anvendes fx. som hegn 
i nybyggede områder, til og ruminddelinger i haver og friarealer. 

Flere anvendelsesmuligheder
Der er også mulighed for at sætte grønne skærme i plantekasser 
på en tagterrasse eller i en gårdhave. Vedbend giver en effektiv 
afskærmning hele året, da den er stedsegrøn. Grønne skærme er 
levende hegn, bestående af et metalgitter, der er dækket af planter 
og etableret i en kurv, som går i et med gitteret forneden.

 
Fordele:

Hæk

Grafittibeskyttelse

Lydskærm

Hurtig tryghed med sikkerhedshegn af 5 mm galvaniseret stålgitter  
dækket med løv fra dag ét.

Ugeneret privatliv ved hjælp af vedbendplanter, der er fuldt udvokset  
og når helt op til overkant af hegnet.

Enkel vedligeholdelse: klipning max 1-2 gange per år.

Mulighed for udvidelse op til 4 meters højde.

Maksimal pladsanvendelse. (max. 300 mm bred ved regelmæssig trimning)

10 års garanti på metalgitteret.

Forventet levetid 45 år.
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STOLPER OG BESLAG

Stålstolper, grønmalet
Grønne skærme kan opsættes med stålstolper. Skærmene fastgøres til stolperne 
ved hjælp af specielt designede beslag.  
Stolperne er malet grønne og fås i følgende længder: 1750 mm, 2600 mm, 3100 mm

Træstolper
Grønne skærme kan opsættes med hårdttræsstolper. Stolperne er lavet af Bankirai 
træ eller tilsvarende. Kun FCA-mærket hårdttræ fra FCA-godkendte leverandører. 
Stolperne er firkantede og fås i følgende dimensioner: 59 × 59 × 2750 mm
59 × 59 × 3050 mm

Stolperne
Rundt, 48 mm, grøntmalet til endestolper i metal, 2 stk. pr. stolpe 
Rundt, 48 mm, grøntmalet til mellemstolper i metal, 2 stk. pr. stolpe 
Universalbeslag til træstolper, galvaniseret, 4 stk. pr. panel til alle størrelser  
og typer af træstolper.

Produktfakta

Bredde: 1200 mm
Højde: 1000 mm, 1800 mm, 2200 mm, 3000 mm.
Plantested:  Halvskygge - skygge.  
Skelet: Metalgitter galvaniseret, maskestørrelse, 
Net: 100 × 250 mm
Pottestørrelse/rodvolumen: 1200 × 200 × 200 (b × h × d)

Plantetid:

Bedst fra maj til september

Montering

De grønne skærme placeres i en rende med god jord 
og stabiliseres med stolper for at stå stabilt. Oversiden 
af bundkurven placeres lige under jordniveau. Vand 
godt og fyld op med god muldjord. Læs mere under 
monteringsanvisning.

Hedera helix ’Woerner’ 

Artikelnr Mål:

1200 × 1000 mm
1200 × 1800 mm
1200 × 2000 mm 
1200 × 2200 mm  
1200 × 3000 mm

200 mm
bundkurv

Forskellige  
højder



Bestillingsvare 
Bestillingsvare 
Bestillingsvare

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


