Produktdata, montering och skötsel
Modell:

Green City Planter
Screen

Rev.datum:

2020-01-12

Produkt:

Bildexempel: Green City Planter Screen med stödstolpar anpassade
för växtskärm med höjd 1000 mm. Mått kruka: 1265x600x500. Lackering i valfri RAL-kulör. Denna RAL-kulör: 6003.

Green City Planter Screen är en serie planteringskärl
avsedda att kombineras med sk. växtskärmar med murgröna. Krukan har integrerade stödstolpar anpassade
för växtskärmar med höjd ca 1000 mm resp 1800 mm.
Se www.vegtech.se för mer information om växtskärmarna.
Materialdata:
Green City Planter Square tillverkas i 3 mm plåt med
svenskt ursprung. Högkvalitativ stansning, bockning
och svetsning ger en kruka med mycket hög stabilitet
och solid känsla.
Ytbehandling:
Green City Planter ytbehandlas med en lackering
anpassad för utomhusbruk med mycket hög väder- och
UV-beständighet. Green City Planter Screen kan även
tillverkas i corténstål eller i galvaniserat stål.
Kulörer:
Valfri RAL-kulör inom de sk ”RAL-classic”
Se exempel på www.ral-farben.de

Storlek och vikt:
Art.nr:

Mått (mm)
l

b

h

h inkl stolpe

Vikt tom
(kg)

20301

1265

600

500

ca 2280

ca 67

20303

1265

600

500

ca 1540

ca 67

Valfria tillbehör:
Artikelnr:

Artikel:

21001

Dräneringsskikt inkl materialavskiljande
fiberduk. Tjocklek 70-100 mm

21002

Isolering ca 20 mm

21003

Substrat lättviktsjord typ C. Leverans i
storsäck 1,25 m3 eller säckar 20 l

21004

Bevattningskit. Måttanpassat droppbevattningssystem

Detaljer:
Invikt överkant 25 mm + 25 mm
Dräneringshål i botten av kruka 6 st Ø 15 mm
Låg tass under kruka. 4 st h ca 5 mm
Stödstolpar med infästningar för växtskärmar
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Leveranskontroll:
Beroende på storlek levereras Green City Planter
lastad på pall eller löst var för sig. Kontrollera att Green
City Planter inte har fått några skador under transport
eller lossning. Om några skador uppkommit, dokumentera gärna dessa med foto och kontakta snarast
leverantören Green City. Behåll eventuelt emballage
och pall så långt möjligt vid förflyttning av Green City
Planter på arbetsplatsen. Skydda gärna de lackerade
ytorna vid påfyllning av jord och plantering.
Installation och montage av växtskärm:
1. Montera de medföljande stödstolparna i monteringshålen som finns invändigt i krukan. (transportvillkoren
kan variera från projekt till projekt och ibland levereras
stolparna förmonterade). På varje stolpe finns två små
fästöglor för växtskärmen.
3. Fyll upp jord i krukan så att det återstår ca 19-22 cm
upp till krukans överkant. Tillför vid behov gödsel enl
Veg Techs anvisningar för växtskärmen.
4. Ställ växtskärmen på plats och kontrollera att överkanten av växtskärmen hamnar i nivå med stödstolparnas överkant. Höjden på växtskärmen (exkl ”rotklumpen”) kan variera något men ligger vanligtvis på ca
106 cm för låga växtskärmar och ca 182 cm för höga
växtskärmar. Justera vid behov med mer eller mindre
jord under växtskärmen.
5.-8. Förankra växtskärmen med de medföljande buntbanden i fästena på stolparna. Dra åt buntbanden lite
åt gången i respektive fäste tills växtskärmen står rakt
och stabilt. Totalt fyra buntbandsfästen per växtskärm.
9. Fyll i resterande jord så att växtskärmens rotklump
precis täcks
10. Vattna vid behov.
11. Följ Veg Techs skötselinstruktioner för växtskärmarna.
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