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Levering
Bredrullerne leveres på paller. De er 2 m. lange og ca. 30 
cm. i diameter. De kan løftes af 2 personer.

Forarbejde

1. Det er vigtigt at bredrullerne placeres i korrekt niveau 
ift middelvandstanden. Se figur 1 som illustrerer hvor-
dan bredrullen bør placeres i forhold til middelvand-
standen. Hvis montagestedet er nyanlagt, kan det 
være klogt at vente til man har observeret, middel-
vandstanden over en længere periode.

2. Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden  
nogen dage før montagen, lettes arbejdet ved selve 
montagen. Specielt hvis montagestedet er med løse 
sten eller leret underlag.
Det er vigtigt at middelvandstanden er tydeligt mar-
keret så bredrullerne placeres korrekt. Efter monta-
gen kan vandstanden langsomt hæves til normal-
vandstand.

3. Hvis det er muligt så jævn arealet ud hvor bredrullen 
skal monteres, så bredrullen sænkes ca 20 cm. ned i 
underlaget. Bredrullen smelter lettere sammen med 
vandkanten og giver et estetisk bedre resultat.

Montage - fastgørelse

1. Bredrullen lægges parallelt med vandkanten og i 
korrekt niveau i forhold til normalvandstand.  
Se figur 1.

2. A:  Bølger eller strømmende vand. 
Bredrullen fæstes i underlaget ved hjælp af træspyd. 
Vi anbefaler 1 træspyd/lbm på hver side. Træspydde-
ne føres gennem maskerne i bredrullens kokosarme-
ring og slås ned i jorden med en mukkert. 

B:  Uden bølger og strømmende vand. 
I mindre søer kan bredrulle i de fleste tilfælde lægges 
løst direkte ovenpå det forberedte underlag. Rød-
derne kommer hurtigt til at vokse ned i underlaget 
og derved fastgøre bredrullen. I søer med høje krav 
til estetik, kan en let efterfyldning med natursten/ral 
omkring bredrullen hjælpe til med at skjule kokos- 
armeringen indtil planterne er fuldt etableret.

Figur 2: Fastgørelse af bredrulle

Figur 1:  Bredrulle fastgøres med træspyd.
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Bredrulle
Monterings- og plejeanvisning

PLEJE
For at fremme bred-måttens/rullens vegetation og 
holde den fri for uønsket vækst af alger, kan man ved 
behov nedklippe vandkantens vegetation. Intervallet 
for klipning vil afhænge af hvor hurtig tilvæksten er.  
Klippehøjde bør være ca. 10-20 cm. over vandlinie. Af-
klippet skal fjernes. Hvis det er muligt anbefales det at 
gøre det 1 gang årligt (tidlig forår/sen efterår) 
Indvækst af uønskede vegetation som f.eks. birk og pil 
fjernes løbende.
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