
 GRØNNE WIRER
 Sikre løsninger til facadevegetation

Plantevalg og placering afgør hvilken model der passer til din facade!

Grønne facaderer
Det bliver mere og mere almindeligt med grønne indslag i 
den moderne arkitektur. Vertikal begrønning på facader 
og stolper kan bidrage til at skabe smukke, levende og
 interessante byggerier og spændende byrum.
 
Sikker, smart og let at vedligeholde 
Med flere forskellige produkter fra vores Grønne Wiresystem, 
kan man skabe sikre løsninger til vertikal vegetation. 
Der findes mange forskellige produkter, som alle er udført i 
højkvalitets materialer og samtlige komponenter er velafprø-
vede. Ved at ændre afstanden mellem beslag og wirer kan 
man skabe et system, som støtter alt fra solitære klatreplanter 
til heldækkende facadevegetation. Anvendelsen af rustfrit stål 
i komponenterne giver et næsten vedligeholdelsesfrit system 
med meget lang levetid og tidløst design. Systemet kan 
eksempelvis monteres på facader af beton, træ, natursten, 
puds og andre facadebeklædninger. Grønne Wirer omfatter 
også systemer til opbygning af facadenet og pergolaer.

Estetisk året rundt

Grønne facader modvirker graffitti

Komponenter med minimal vægt

Lang levetid

Diskret

Tidløs design

Udføres i rustfri stål
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Serie 90 
Anvendes til klatrevækster med lav-middel tilvækst  
fx. Klematis og klatreroser.  
Afstand mellem facade og wire er 9 cm. 

Serie 100 
Anvendes til klatrevækster med lav-kraftig tilvækst, 
fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst. 
Findes i 2 længder. Afstand mellem facade og wire 
er 9 eller 18 cm.

Serie 134 
Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst fx. 
Kaprifolie, og Tobakspibeplante. Kombinér med tilbehør 
som tilslutningsrør og deltaskiver for at skabe spredning 
på wirerne. Afstand mellem wirer og facade er 18 cm. 

Serie 124 
Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst 
fx. Kaprifolie, og Tobakspibeplante. Kombinér med 
tilbehøret tilslutningsrør og deltaskiver for at skabe 
spredning på wirerne. Afstand mellem wirer og 
facade er 9 cm.

Serie 120 
Anvendes til klatreplanter med lav tilvækst fx. Klematis.  
Kan kombineres med tilpasningsrør og deltaskiver for  
at skabe spredning på wirerne. Afstand mellem wirer  
og facade er 4,5 cm. 

Plantevalg afgør hvilken facadeløsning der vælges.

Klatre ved klatretråde
Hæfter ved hjælp af klatre-
tråde.

Eksempel:
Tobakspiberanke, Ægte 
Kaprifolie, Stedsegrøn  
Kaprifolie, Arkitektens Trøst, 
Blåregn.

Slyngende klatreplanter 
Slynger sig om wirerne.

Eksempel:
Foskellige Klematis,  
Rådhusvin
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Populær!

Produkter og valg af forskellige løsninger



Serie 112 
Anvendes til kraftigt voksende klatreplanter. fx. 
Træmorder og Blåregn. VegTech anbefaler kun dette 
vægbeslag i kombination med ovenstående planter. 
Afstand mellem wirer og facade er 18 cm.

Stolpebeslag 
Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst. 
fx. Klematis og Kaprifolie. Monteres på runde stolper 
i forskellige diameter til vegetation i tætte byrum.
Afstand mellem wirer og stolpe er 9,5 cm.

Net - heldækkende 
Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst.  
fx. Tobakspibeplante, Kaprifolie og Klematis.  
Monteres med seres 90 eller serie 100. Produceres  
på mål. Afstand mellem net og facade er 9 cm.

Espalier
Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilvækst. 
fx. Klematis og klatreroser. Passer til heldækkende 
vegetation, men på et mindre areal end fx. net.  
Monteres med serie 90.  
Afstand mellem net og facade er 9 cm. 
Findes i 2 str. 40 × 160 cm og 80 × 160 cm.

Tobrafix - et letvægtssystem
Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilvækst fx. 
Roser og Klematis. Passer til facader der ikke tåler stor 
vægt. Produceres i kompositmateriale og kan lakeres i 
valgfri RAL-farve. Afstand mellem stav og facade er 8 cm.

Selvhæftende planter 
Klatrer direkte på facaden. 
Planter med hæfterødder/su-
geskiver som hæfter direkte på 
facade som på sigt kan skade 
bygningen.

Eksempel:
Vildvin og Efeu

Støttekrævende planter
Disse planter kræver en 
hvis form for opbinding og 
hjælp til fastgørelse.

Eksempel:
Klatreroser
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             Anbefales ikke!

Tilbehør 
For at skabe spredning på wirerne 
kan der anvendes tilslutningsrør  
eller deltaskiver.



Baggård serie 124

Bygning helt beklædt med net

Wirer som støtte til espalier

Flymuseum Linköping Ørnevej KBH Stolpebeslag
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Billeder og inspiration

Om Veg Tech
Vi arbejder med at begrønne bymiljø og løse tekniske problemer  
omkring håndtering af regnvand og planteetablering på steder.  
Med naturlige vækstsystemer kan afstrømningen forsinkes og  
fordampningen øges og derved aflaste kloaksystemet.
Vores grønne systemløsninger anvendes til forskellige varianter  
af tagvegetation, etablering af eng, LAR-anlæg og parker.  
Vore produkter produceres på egne arealer.

Anlægsarbejde 
Vi tilbyder montagearbejde af egne produkter og systemer. 
Vore montører har lang erfaring og er sikkerhedsuddannede.
 

Vi tager forbehold for ændringer. Disse meddeles på vegtech.dk.


