Green City Plant Bed
Combine to your individual plant bed

Oändliga kombinationsmöjligheter

Cortenstål
Rostrött cortenstål. Extremt tåligt
och underhållsfritt material.

Lackerat rostfritt stål
Välj bland 100-tals RAL-kulörer.
(detta materialval ej möjligt för artikel 60106-08)
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Galvat stål
Galvaniserat stål. Ger en matt,
grå-silverfärgad yta. (detta materialval ej möjligt för artikel 60106-08)

Green Citys planteringsbäddar tillverkas speciellt
anpassade för exempelvis din takträdgård eller gröna
innergård. Vi hjälper till hela vägen från projektering
till leverans av färdig produkt. Raka eller mjuka former, corten eller galvaniserat stål - med de prefabricerade byggdelarna kombineras planteringsbäddar
av valfri form och storlek. Utöver plåtarbeten hjälper
vi till med rådgivning och leverans av kompletta växtbäddar med exempelvis dränering, isolering, jord och
bevattning.
Form och design anpassad för ditt projekt
Tillverkade i corten, lackat eller galvaniserat stål
Made in Sweden med Svenskt Stål!

Ovan till höger: Rundade enheter i cortenstål som
skall sammanfogas till en cirkulär planteringsbädd
med 5 m i diameter. Till höger: Green City Plant Corten redo för leverans. Nedan: Rektangulära enheter i
cortenstål förbereds i fabriken. Färdigmonterade bildar
de en växtbädd på ca 5x1,6 meter.
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Delar i systemet:

Långsida
Artikelnummer: 60101
Projektanpassade mått lxh.
Dubbelt inbockad överkant

Kortsida
Artikelnummer: 60102
Projektanpassade mått lxh.
Dubbelt inbockad överkant

Tvärstag
Artikelnummer: 60103
Används vid sammankoppling av
långsida mot långsida

Ytterhörn
Artikelnummer: 60104
Ytterhörn 90-grader. 250x250mm.
Projektanpassad h

Innerhörn
Artikelnummer: 60105
Innerhörn 90-grader. 250x250mm.
Projektanpassad h

Ytterhörn rundat
Artikelnummer: 60106
Ytterhörn 90-grader rundat. Projektanpassad h

Innerhörn rundat
Artikelnummer: 60107
Innerhörn 90-grader rundat. Projektanpassad h

Kortsida rundad
Artikelnummer: 60108
Projektanpassade mått lxh.
Dubbelt inbockad överkant

Sits
Artikelnummer: 60109
Längd lika art 60101. Träslag enligt
överenskomelse.
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Spaljé: Vajer
Artikelnummer: 60111
Vajerspaljé för klängväxter
4 mm rostfri vajer

Spaljé: Laserskuret mönster
Artikelnummer: 60112
Spaljé i laserskuren plåt. Mönster
kan varieras fritt

Spaljé: Murgröna
Artikelnummer: 60113
Spaljé med murgörna, sk
växtskärm h 1000 el. 1800

Substrat
Artikelnummer:
21003 storsäck 1,25 m3
21004 säckar á 20 l
21015 bulk, löst på bil
Mycket strukturstabil lättviktsjord
med pimpsten, klassificering Typ C.

Dränering
Artikelnummer: 21001
Skapar en säker dränering av växtbäddens överskottsvatten samt
ger ett avkiljande skydd för underliggande tätskikt.

Bevattning
Artikelnummer: 21005 (droppbevattning) 21012 (bevattningstank)
Med ett resurssnålt bevattningssystem förenklas skötseln av växtbädden. Välj mellan automatisk
droppbevattning eller bevattningstankar för manuell påfyllning.

Vattenhållande skikt
Artikelnummer: 21009
I vissa uppbyggnader kan ett skikt
av vattenhållande mineralull skapa
en växtbädd med högre resistens
mot uttorkning.

Isolering
Artikelnummer: 21002
Växtbäddens sarger kan isoleras
invändigt för att ge växtligheten ett
ökat klimatskydd.

Växtförslag
Artikelnummer: n/a
Komplettera ditt tak med exempelvis en fjärils- eller humlerestaurang
för optimerad biologisk mångfald.
Vi hjälper dig med växtförslag.

Tillbehör
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