
3.1.2

3.1.3

The benefits
- Natychmiastowa prywatność
- Minimalna konserwacja
- Montaż przez cały rok, z 
wyjątkiem okresów mrozów
- Trwały i atrakcyjny sposób 
dzielenia przestrzeni zewnętrznej
- Znacząca redukcja 
zanieczyszczeń
- Wykorzystanie szerokiej gamy 
gatunków roślin
- Lepsza akustyka
- Pozytywny wpływ na 
bioróżnorodność
- Maksymalny efekt zieleni na 
minimalnej przestrzeni
- Możliwość rozbudowy zarówno 
na długość, jak i wysokość

Mobilane  
Green Screen

Ten opatentowany, gotowy system zieleni składa się z pojedynczych 
ekranów całkowicie pokrytych różnymi gatunkami roślin pnących lub 
żywopłotowych. W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego powstaje gęsty, w 
pełni pokryty ekran.

Rośliny są podtrzymywane przez bardzo mocną ramę i hodowane w 
doniczkach w biodegradowalnej donicy kokosowej.
Donica jest zbudowana z włókien kokosowych, które są połączone 
naturalnym lateksem. Po zainstalowaniu Mobilane Green Screen donica 
kokosowa ulegnie całkowitej biodegradacji w glebie w ciągu roku lub 
dwóch, a rośliny ukorzenią się w otaczającej je ziemi.

3.1.1

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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3.1.4

3.1.63.1.5

3.1.7 3.1.8



Zakres roślin
Mobilane Green Screen - Gatunki i odmiany roślin 

Euonymus fortunei 
‘Dart’s Blanket’
Mrozoodporne, żółtozielone, 
szkarłatne liście o pięknych kolorach 
jesienią i zimą: wierzchołek blaszki 
głęboko brązowy, spód purpurowy.  
Toleruje intensywne przycinanie. 

Hedera helix ‘Woerner’
Bardzo silny zimotrwały bluszcz, liście 
ciemnozielone, duże 4-6 cm, o 
zmiennym kształcie. Zimą lekko 
zmienia kolor na czerwonobrązowy. 
Zimozielony.

Hedera helix ‘Glacier’
Twardy gatunek bluszczu o 
szarozielonych, trójklapowych liściach z 
białymi brzegami i srebrnoszarym 
wnętrzem. Zimozielony.

Hedera helix ‘Goldchild’
Bluszcz o gęstym wzroście, liście 
szarozielone z żółtym obrzeżeniem. 
Zimozielony.

Hedera helix  
‘Green Ripple’
Średnio silnie rosnący bluszcz o 
ciemnozielonych, 5-klapowych liściach, 
długości 5-10 cm. Pędy są dobrze 
rozgałęzione. Zimozielony.

Hedera helix  
‘White Ripple’
Średnio rosnący bluszcz o 
szarozielonych, pięcioklapowych 
liściach i szarobiałym obrzeżeniu. 
Zimozielony.

Hedera hibernica
Zimotrwały bluszcz pospolity. Liście 
duże, błyszczące, 4-6 cm, brzegi liści 
głęboko klapowane. W środowiskach 
nadmorskich całkowicie odporny na 
mróz. Do sadzenia w głębi lądu należy 
wybrać Hedera helix 
'Woerner'.

Carpinus betulus 
(Hornbeam)
Grab odporny na mrozy. Liście liczne 
żyłkowane z podwójnie ząbkowanym 
brzegiem. W lecie liście są 
ciemnozielone na górnej stronie i 
jaśniejsze na spodniej. Zimą matowe, 
brązowe liście pozostają częściowo na 
żywopłocie.

Pyracantha ‘Dart’s Red’
Zimotrwały, odporny na mróz głóg z 
czerwonymi (nietrującymi) jagodami. 
Wiosną obficie kwitnie białymi 
kwiatami w kształcie parasola. Odmiana 
ta jest odporna na zarazę ogniową. 
Zachowuje liście przez zimę. Nadaje się 
jako roślina obronna.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk

M
ob

ila
ne

 E
N

G
1_

20
18



Słupek z drewna twardego

Dostępne w:
5.9 x 5.9 x 275 cm (Dł. x Szer. x Wys.) 
5.9 x 5.9 x 305 cm (Dł. x Szer. x Wys.)

Słupki stalowe, malowane proszkowo 
na zielono

Dostępne w:
Ø 4.8 x 175 cm
Ø 4.8 x 260 cm
Ø 4.8 x 310 cm

Wspornik do słupka z drewna twardego

Akcesoria

Wymiary w cm (Szer. x Wys.) 120 x 100 120 x 155 120 x 180 120 x 220 120 x 300

Hedera helix ‘Woerner’ l l l l

Hedera helix ‘Glacier’ l

Hedera helix ‘Goldchild’ l

Hedera helix ‘White Ripple’ l

Hedera helix ‘Green Ripple’ l

Hedera hibernica l

Carpinus betulus (Haagbeuk) l l

Pyracantha ‘Dart’s Red’ l l

Euonymus fort. ‘Dart’s Blanket’ l

Dostępne rozmiary*

* Inne rozmiary dostępne są na zamówienie



Brama ogrodowa wraz z 2 słupkami Ø 7,6 
cm+ 1 zamek bębenkowy

Wymiary: 175 x 100 cm (Wys. x Szer.)

(z wyłączeniem płyty podłogowej)

Obejma końcowa do słupka stalowego z 
zieloną powłoką

Ø 4,8 cm
Ø 6,0 cm
Ø 7,6 cm

Rozszerzenie siatki 

Dostępne w (Szer. x Wys.):
120 x 25 cm
120 x 50 cm
120 x 75 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 175 cm

Wspornik do montażu na ścianie

Obejma środkowa z powłoką zieloną 
do słupka stalowego

Ø 4.8 cm

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Sadzarka z drewna twardego

144 x 41 x 38 cm (Dł.xSzer.xWys.) 
146 x 61 x 52 cm (Dł.xSzer.xWys.)

Sadzarka z drewna europejskiego 
(modrzew syberyjski)

146 x 61 x 52 cm (Dł.xSzer.xWys.)

(Hedge not included)

Zestaw kółek do sadzarki

2 kółka obrotowe
2 koła stałe

Brama ogrodowa wraz z 2 słupkami Ø 6,0 
cm+ 1 zamek bębenkowy

Wtmiary: 95 x 100 cm (Wys. x Szer.)

(Z wyłączeniem płyty podłogowej)



3.2.2 3.2.33.2.1

Garden door including 2 posts Ø 6.0 cm
+ 1 cylinder lock

Dimensions: 95 x 100 cm (H x W)

(Excluding floor plate)

Instrukcja instalacji: Mobilane Green Screen

Ile potrzebujesz Mobilane Green Screens i słupków?
Ekrany Mobilane Green Screens mają standardową szerokość 120 cm. 

Słupki niezbędne do stabilizacji ekranu są dostarczane w kilku rozmiarach, aby spełnić wszystkie 
wymagania: słupki stalowe o średnicy 4,8 cm i słupki drewniane: 5,9 x 5,9 cm. Pozostaw około 3 cm 
odstępu pomiędzy słupkami a ekranem, aby umożliwić pędom roślin napęcznienie pomiędzy żelazną 
siatką ekranu a słupkami. 

Wymiary pomiędzy słupkami muszą być zgodne z odległością pomiędzy środkami wynoszącą od 130 
do 132 cm.

Należy pamiętać, że do całkowitej długości instalacji zawsze potrzebny jest co najmniej jeden słupek 
więcej niż liczba użytych ekranów. 

Uchwyty: Ekrany o wysokości 220 cm wymagają 6 wsporników na ekran, ekrany o wysokości 180 cm 
wymagają 4 wsporników na ekran, ekrany o wysokości 100 cm wymagają 4 wsporników na ekran.
W przypadku słupków drewnianych wszystkie wsporniki są takie same, niezależnie od tego czy jest 
to słupek środkowy, narożny czy końcowy.

W przypadku słupków stalowych istnieją specjalne uchwyty końcowe do stosowania na początku i 
końcu instalacji oraz do stosowania w narożnikach. Do słupków w środku instalacji przeznaczone są 
specjalne wsporniki środkowe.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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3.2.4 3.2.5

Właściwa gleba? 
Mobilane Green Screen wymaga gleby bogatej w humus, odpowiedniej do sadzenia krzewów. 
Głębokość wykopu musi wynosić co najmniej 40 cm. Gleba musi być przepuszczalna dla wody, a 
drenaż powierzchniowy musi być dobry. Gleba musi być wolna od gruzu, nieprzepuszczalnych 
warstw gliny itp., aby umożliwić korzeniom roślin wrastanie w głąb ziemi. Nie powinny istnieć żadne 
bariery (np. plastikowe płyty, płyty betonowe), które uniemożliwiałyby powstanie zdrowego systemu 
korzeniowego. W przypadku gdy gleba nie jest bogata w próchnicę, należy dodać dobrej jakości 
kompostu. Dobre podłoże jest niezbędne dla wszystkich roślin. Gleba musi być starannie 
przygotowana.

Czy w glebie są jakieś przeszkody? 
Upewnij się, że na terenie, na którym ma być zainstalowany Mobilane Green Screens nie ma żadnych 
rurociągów, konstrukcji ani fundamentów, które mogłyby zostać uszkodzone podczas procesu 
instalacji. Sprawdź to z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Usuń 
stare fundamenty i inne przeszkody.



Installation: Mobilane Green Screen

- Aby uzyskać równe, proste ogrodzenie, drut jest przeciągany od punktu początkowego do 
narożnika lub punktu końcowego ekranu. Zamiast drutu można również użyć laserowego przyrządu 
pomiarowego.

- Należy zaznaczyć położenie słupków i umieścić je w odległości 130 - 132 cm od siebie (środek do 
środka słupka). W zależności od podłoża i obciążenia wiatrem, słupki należy osadzić w fundamencie 
betonowym. Fundament ten musi mieć wymiary co najmniej 30 x 30 x 60 cm. UWAGA: Górna część 
fundamentu musi, ze względu na umieszczenie systemu korzeniowego, znajdować się na głębokości 
25 - 30 cm poniżej poziomu gruntu.

- Umieść słupki tak, aby górna strona słupka znajdowała się na tej samej wysokości co ekran. 
UWAGA: muszą być ustawione pionowo!

- Wykop rów o szerokości 40 cm i głębokości 40 cm.

- Rozluźnij glebę na dnie wykopu i podlej go przed sadzeniem.

- Wypełnij rów kompostem i/lub nawożoną ziemią ogrodową tak, aby jego głębokość wynosiła ok. 20 
cm. Lekko dociśnij ziemię, aby ekran mógł się na niej oprzeć.

- Umieść Mobilane Green Screen w rowie i upewnij się, że górna część biodegradowalnej donicy 
kokosowej znajduje się na poziomie gruntu. Włókna kokosowe nie powinny być widoczne.

- Przykręć wsporniki do słupków i umieść ekran w wycięciach we wspornikach. Sita o długości 180 
cm powinny znajdować się 25 cm poniżej górnej krawędzi (na drugim co do wysokości poziomym 
drucie), a na środku przymocowane z obu stron uchwytami.

- Zamontuj wspornik w taki sposób, aby górny wspornik był wsuwany od dołu siatki, a dolny od góry 
siatki. W ten sposób ekran jest dobrze zabezpieczony w obu kierunkach. Upewnij się, że żadne pędy 
lub łodygi rośliny nie są przytrzaśnięte lub ograniczone przez ramę lub wsporniki.

- Wypełnij pozostałą część rowu wokół doniczki z rośliną kokosową (system korzeniowy), używając 
ziemi z rowu, zmieszanej z kompostem i ziemią ogrodową.

- Mocno docisnąć ziemię wokół doniczki z kokosem za pomocą kompostu lub ziemi doniczkowej, 
tak aby ekran stykał się z glebą.

- Po instalacji regularnie podlewać.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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TWykop pod Mobilane Green Screen 
ok. 40 x 40 cm

130 - 132 cm
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Wspornik dla słupka 
końcowego (na drugiej co 

do wysokości linie 
poziomej)

Wspornik do słupka 
pośredniego (wysokość 80 cm)

Zielony ekran

Podkładowe wsparcie korzeni

Fig. 3.1

Sprawy do rozważenia
Zazwyczaj rośliny wyrastają tak samo szeroko pod powierzchnią ziemi, jak i nad nią. Upewnij się, że 
korzenie nie są ograniczane przez przeszkody (np. kawałki betonu, gruzu lub inne warstwy 
zakłócające). Korzenie rosnące w zbyt małej i ograniczonej przestrzeni mogą spowodować 
uszkodzenie rośliny, w sczególności w okresach upałów i mrozów. Jeżeli ekrany umieszczane są w 
środowisku utwardzonym (np. w patio lub wokół niego), należy odpowiednio sprawdzić spadek 
terenu, aby upewnić się, że Mobilane Green Screen otrzyma wystarczającą ilość wody.

Ekran nie powinien być posadzony zbyt głęboko, aby nie utonął. Jeżeli teren jest grząski i 
niedostatecznie zdrenowany mogą wystąpić problemy. Ekran nie powinien być umieszczony w 
najwyższym punkcie, ponieważ może to spowodować odwodnienie, gdyż cała woda deszczowa 
zostanie odprowadzona.

Przykład: posadowienie Mobilane Green Screen 120 x 180 cm z wykorzystaniem stalowych 
słupków i wsporników.
Słupki stalowe zapewniają stabilność. Umieszcza się je w betonowym fundamencie.



Instrukcja instalacji 

Ustawienie słupków stalowych na fundamencie 
betonowym

27
 c

m

40 cm

55
 c

m

Mobilane Green Screen

Poziom gruntu

Bryła korzeniowa z 
biodegradowalną sadzonką 
kokosową

ok. 40 cm nad warstwą gleby

Podłoża dobrze odwodnione

Fundamenty - betonowe B15

Słupki stalowe

Fig. 3.2

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Mobilane Green Screen

Poziom gruntu

Bryła korzeniowa z 
biodegradowalną sadzonką 
kokosową

Ok. 40 cm wykop

Wykop pod roślinę

Podłoża dobrze odwodnione

Słupki drewniane

Fig 3.3 

Instrukcja instalacji 

Umieszczanie słupków 
drewnianych



40
 c

m

120,5 cm
52,5

125 cm (130 cm max)

Wspornik, 25 cm od 
góry siatki

Ok. 80 cm nad 
poziomem gruntu

Ocynkowana kratka stalowa

Słupek

Poziom gruntu

Bryła korzeniowa z biodegradowalną 
sadzarką kokosową

Wykop pod roślinę

Fig. 3.4

Instrukcja instalacji 

Umieszczanie słupków żelaznych

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Mobilane Green Screen

Mobilane Green Screen

Teren utwardzony

Teren utwardzony

Nawadnianie 

Warstwa żwiru

Warstwa żwiru

Sadzarka do korzeni

Sadzarka do korzeni

Kamień L

Górna warstwa gleby

Warstwa gruzu

Warstwa gruzu

Podłoże

Beton

Przepuszczalna warstwa gruntu

Fig 3.5 a

Fig 3.5 b

Instrukcja instalacji 

Układanie kostki 
brukowej



•  W zależności od tego, jak szeroki ma być żywopłot, można go przycinać raz lub dwa razy do roku. 
Najlepszymi miesiącami na przycinanie są kwiecień/maj oraz wrzesień/październik. Dzięki temu 
nowe pędy mogą jeszcze urosnąć i zahartować się na zimę. Należy przycinać tylko nowe pędy.

•  Aby hedera rosła gęściej, należy najpierw pozwolić pnączom rosnąć i nie przycinać ich w 
początkowym okresie. Następnie należy poprowadzić nowe pędy hedera przez siatkę. 

Wzrost korzeni
•  Rośliny rozwijają się zarówno nad, jak i pod powierzchnią. Wzrost korzeni nie może być 

hamowany np. przez warstwy szpecące lub elementy betonowe. 

Odbarwianie się liści
•  W okresie zimowym liście przebarwiają się na czerwono/miedzianą barwę. Hedera "Woerner" 

zwykle wykazuje takie przebarwienia liści, gdy nadejdą chłodniejsze dni. Niższe temperatury 
powodują, że komórki liści wytwarzają mechanizm obronny przed zimnem, przez co liście 
przybierają inny kolor. Gdy temperatura wzrasta, substancje odpowiedzialne za odbarwianie liści 
są ponownie redukowane, a liście stają się zielone. 

Konserwacja: Mobilane Green Screens
Przycinanie

3.3.1

3.3.2 3.3.3

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Planowanie pierwszej zimy na Green Screen
•  Zasadź Mobilane Green Screen jak najwcześniej przed zimą i upewnij się, że jest dobrze nawodniony, aby uzyskać dobry 

system korzeniowy przed zimą.
• Jeśli przewidywany jest dłuższy okres mrozów, należy upewnić się, że Mobilane Green Screen jest dobrze nawodniony.  W 

zamarzniętej glebie roślina nie może pobierać wody, ale nadal będzie tracić wilgoć poprzez parowanie przez liście.
• W okresie lekkiego śniegu lub mrozu ekrany mogą być podlewane w normalny sposób.
•  W zimie Carpinus betulus musi być podlewany z przerwami. 

Jeśli chcesz mieć piękny, gęsto rosnący żywopłot w swoim ogrodzie, konieczne jest regularne podlewanie, nawożenie i 
przycinanie. Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących pielęgnacji:

Nawadnianie
•  Mobilane Green Screen powinien być podlewany przez cały rok. Jest to szczególnie ważne w pierwszym roku oraz w 

gorących i suchych okresach.  Ekrany wymagają regularnego, wystarczającego nawadniania (około 30 litrów na ekran).
•  Sita nie powinny być jednak nadmiernie podlewane ani pozostawać zbyt długo mokre, ponieważ korzenie mogą zgnić. 

Wymagane jest regularne podlewanie, ale gleba musi być sucha pomiędzy kolejnymi podlewaniami.
•  Twój ekran potrzebuje wody także zimą! Zimą, gdy świeci słońce, liście Hedery tracą wodę przez parowanie. Zimą, gdy 

gleba jest sucha i nie ma mrozu, zaleca się regularne podlewanie.
•  Jeśli Mobilane Green Screen jest umieszczony w donicy, nie pozwól, aby gleba była zbyt mokra.  Upewnij się, że donica ma 

wystarczający drenaż.  Można to zrobić poprzez wywiercenie otworów w donicy lub dodanie platformy wodnej z miarką 
wody.

•  Jeśli nie chcesz regularnie podlewać ekranów za pomocą konewki lub węża ogrodowego, możesz stworzyć wąż kroplujący 
z automatycznym sterownikiem nawadniania. Regularnie sprawdzaj, czy wąż nie jest zablokowany lub nie przecieka. 

Nawożenie
•  Konieczne jest regularne nawożenie Mobilane Green Screen, aby zapewnić dobry wzrost i rozwój liści. Zaleca się 

stosowanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych. Nawożenie należy przeprowadzać co 
najmniej raz w roku, na wiosnę. W przypadku sadzenia ekranów przed 15 sierpnia, nawożenie należy przeprowadzić 
miesiąc po ich zainstalowaniu. W przypadku sadzenia ekranów po 15 sierpnia, nawożenie należy wykonać tylko wiosną. 

Rodzaj stosowanego nawozu zależy od poziomu odżywienia gleby. W przypadku gleb ubogich lub wyjałowionych 
konieczne jest zastosowanie dodatkowego nawozu. Jeśli nie jesteś pewien, jaki jest poziom odżywienia gleby lub jaki 
nawóz zastosować, próbka gleby może zostać przeanalizowana przez laboratorium badania gleby.



Prywatność i spokój

3.4.1

3.4.33.4.2

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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1

2

Prywatność i spokój

3.4.4

3.4.5 3.4.6

3.4.7 3.4.8



Zastosowanie w projektach budowlanych

3.5.1

3.5.2 3.5.3

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Zastosowanie w projektach budowlanych

3.5.4

3.5.6

3.5.7

3.5.5

3.5.8



Ogrodzenie

3.6.1

3.6.2 3.6.3

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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3.7.1

Zasłanianie pojemników na śmieci

3.7.2 3.7.3



Poprawa środowiska życia

3.8.1

3.8.2 3.8.3

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Poprawa środowiska życia

3.8.4

3.8.6 3.8.7

3.8.8

3.8.5

3.8.9



Ekologiczne ekrany akustyczne

3.9.1

3.9.2 3.9.3

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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3.10.1

3.10.2 3.10.3

Zapobieganie i ukrywanie graffiti



Szerokie żywopłoty: Adaptacja Mobilane Green Screen 

3.11.1

3.11.33.11.2

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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Indeks
Specyfikacja techniczna Mobilane Green Screen 
STABU format *.

16 Sadzenie

16:30:10 Nawożenie przy sadzeniu żywopłotów

16.51.24.a Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 180 cm z drewnianymi słupkami

16.51.24.b Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 180 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.c Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 100 cm z drewnianymi słupkami

16.51.24.d Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 100 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.e Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 220 cm z drewnianymi słupkami

16.51.24.f Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 220 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.g Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 100 cm z z drewnianymi słupkami

16.51.24.h Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 100 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.i Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 155 cm z drewnianymi słupkami

16.51.24.j Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 155 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.k Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 140 cm w pojemniku z twardego drewna

16.51.24.l Sadzenie żywopłotu - Hedera 230 cm pojemnik na drewno twarde

16.51.24.m Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 150 cm w pojemniku z modrzewia syberyjskiego

16.51.24.n Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 230 cm w pojemniku z modrzewia syberyjskiego

16.51.24.o ~Sadzenie żywopłotu - Euonymus 180 cm z metalowymi słupkami

16.51.24.p Sadzenie żywopłotu - Euonymus 180 cm z drewnianymi słupkami

16.51.24.q Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 300 cm z metalowymi słupkami

16.60.10.a Sadzenie żywopłotu Podlewanie

* Standardowe teksty specyfikacji są również dostępne w systemie RAW
Wszystkie teksty specyfikacji są dostępne do pobrania na stronie Mobilane.co.uk

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16 URZĄDZANIE TERENU

16:30 POPRAWA JAKOŚCI GRUNTU

16:30:10-a NAWOŻENIE, NAWÓZ
0. NAWOŻENIE
Ilość: sprawdź informacje o nawożeniu u dostawcy
 Częstotliwość: 1 raz po instalacji i pierwszy raz na początku następnego sezonu wegetacyjnego
1. NAWÓZ
 Skład: nawóz długo działający o proporcji NPK 12-10-18 z mikroelementami

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
NAWOŻENIE DO CELÓW SADZENIA ŻYWOPŁOTÓW.



16:51 SADZENIE
16:51:24-a ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. ROŚLINY
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie 
potrzeby podlać rów.
 Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od 
gleby Warunki klimatyczne podczas instalacji:
 - minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
 - Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu.
1. PNĄCZA PRODUCENT: MOBILANE

 Typ: Green Screen
 Nasadzenia:
 - Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
 - ilość roślin na parawan: 65 gałęzi na siatkę stalową 1205 mm:
- średnica drutu: 5 mm
 - rozmiar oczek: 100x250 mm
 - wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
Donica biodegradowalna:
 - materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
 - szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w gruncie:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
 - wymiary: 59x59x2750 mm
 - liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek

 Akcesoria:
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 wraz ze śrubą do drewna
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
 1: NASADZENIA HASKIE; ŻYWOPŁOT HEDERA 180 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA TWARDEGO.

~ Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 'Glacier' 
Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple' i Hedera 
hibernica".

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-b ROŚLINY, krzew pnący
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, rów na dnie ziaren stratnych, w razie 
potrzeby zwilżyć rów
 Usunięcie materiału niestrawnego.
 Wykop uzupełniający: zastosować polepszacz gleby w zależności od gleby
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
 - minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
 - Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu.
 1.  KRZEW PNĄCY
 Producent: Mobilane UK
 Typ: Green Screen
 Sadzenie:
 - typ: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
 - liczba roślin na jednostkę parawanu: 65 gałęzi na 1205 mm
 Siatka stalowa:
 - grubość drutu: 5 mm
 - rozmiar oczek: 100x250 mm
 - wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
Donica biodegradowalna:
 - materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
 - szerokość sadzarki: 170 mm słupki, osadzone w ziemi:
 - dostawca: Betafence
 - materiał: słupek ocynkowany
 - wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm
 - wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
 - Liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek.
 Akcesoria:
 - wsporniki:
 * materiał: uchwyty ocynkowane, Ø 48 mm
* wykończenie: malowane proszkowo RAL 6005, zielone
 * Ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 180 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

  Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix "White Ripple" Hedera helix "Glacier" 
Hedera helix "Gold Child", Hedera helix "Green Ripple" i Hedera "hibernica".



16:51:24 c ROŚLINY, krzew pnący
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: min 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
zwilżyć rów.
 Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować polepszacz gleby w zależności od gleby
 Warunki klimatyczne podczas instalacji:
 - minimalna temperatura zewnętrzna: 0 Â°C
 - montaż możliwy jest przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu
 1.  KRZEW PNĄCY
 Producent: Mobilane
 Typ: Green Screen
 Sadzenie:
 - Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix "Woerner".
 - liczba roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm
 Siatka stalowa:
 - grubość drutu: 4 mm
 - szerokość oczka: 100x250 mm
 - rozmiar szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
 Donicabiodegradowalna:
 materiał: sadzarka kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
 - szerokość siatki: 170 mm
 Słupki, osadzone w podłożu:
 - materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
 - wymiary: 59x59x1525 mm
 - liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek
 Akcesoria:
 - uchwyty:

~ * Materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 wraz z kołkiem do drewna.
 * Ilość wsporników na ekran: 4 szt. 

01. TEREN NIEUTWARDZONY
3: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 100 CM ZE SŁUPKAMI Z 

DREWNA TWARDEGO.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-D ROŚLINY, KRZEW PNĄCY
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
zwilżyć rów.
 Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 Â°C
- montaż możliwy jest przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
 Typ: Green Screen
Sadzenie:
- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix "Woerner".
 - ilość roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm
 Siatka stalowa:
 - grubość drutu: 4 mm
 - rozmiar oczka: 100x250 mm
 - wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
Donica biodegradowalna:
 - materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
 - szerokość sadzarki: 170 mm
Słupki, osadzone w gruncie:
 - dostawca: Betafence
 - materiał: słupek ocynkowany
 - wymiary: średnica 48 mm, długość 1750 mm
 - wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
 - liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria 
 - wsporniki:
* materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
* wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
* ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
4: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 100 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.



16:51:24-E ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
zwilżyć rów.
 Usunąć materiał nie nadający się do trawienia.
 Rów uzupełniający: stosować w zależności od poprawy jakości gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
 - minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen
Sadzenie:
 - Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
 - ilość roślin na parawan: 65 gałęzi na 1205mm
Siatka szpilkowa:
 - średnica drutu: 5 mm
 - rozmiar oczek: 100x250 mm
 - wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 2200 mm
Donica biodegradowalna:
 - materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
 - szerokość siatki 170 mm
Słupki, osadzane w ziemi:
 - materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
 - wymiary: 59x59x3050 mm
 - liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek 

Akcesoria
 - wsporniki:
* Materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 w tym śruby do drewna.
* Ilość żywopłotów na sztukę: 6 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
5: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 220 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA 

TWARDEGO.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-f ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 Â°C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen
Żywopłoty:
- format: Bluszcz pospolity - Hedera helix "Woerner".
- ilość roślin na ekran: 65 gałęzi na 1205 mm
Siatka na węgorze:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 2200 mm
Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170mm
Słupki osadzone w podłożu:
- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 48 mm, wysokość 3100 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- ilość każdego elementu żywopłotu: 2 sztuki, które wygasają za każdym razem po jednej sztuce 
przy kolejnym ustawieniu

Akcesoria
- wsporniki:
* materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48mm
* wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
* ilość na słupek: 3 szt. wsporniki końcowe, 3 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
6: ŻYWOPŁOT KRAJOBRAZOWY; HEDERA 220 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.



16:51:24-g ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać 
rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 Â°C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEWY PNĄCE
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen
 Sadzenie:
Rodzaj:
* Grab pospolity - Carpinus betulus
* lub pyracantha - Pyracantha Dart's Red.
- liczba roślin na ekran: 8-9 sztuk na 1205 mm
Siatka stalowa:
- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczka: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
Słupki, osadzone w ziemi:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x1525 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria:
- wsporniki:
* Naprężacz drutu powlekanego zielonym tworzywem sztucznym, 2,5 3mm, u góry
* Na 5 elementów żywopłotu 1 napinacz drutu powlekany zielonym tworzywem 
sztucznym

. 01 TEREN NIEUTWARDZONY
7: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 100 CM ZE SŁUPKAMI Z 

TWARDEGO DREWNA

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-h ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać 
rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEWY PNĄCE
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen
Sadzenie:
Typy:
* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'
* lub pyracantha - 'Pyracantha Dart's Red'.
- ilość roślin na parawan: 8-9 sztuk na 1205 mm
 Siatka stalowa:
- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczka: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w podłożu:
- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 48 mm, długość 1750 mm
- wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria
- wsporniki:
* plastyfikowany zielony drut napinający, 2,5 - 3 mm, na górnej stronie
* na 5 elementów żywopłotu 1 zielony napinacz nici powlekany 
tworzywem sztucznym

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

8: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 100 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI



16:51:24 i ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen
 Sadzenie:
Typy:
* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'
* lub pyracantha
- 'Pyracantha Dart's Red'.
- liczba roślin na parawan: 7-8 sztuk na 1205 mm
Siatka węgorzowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1550 mm
 Biodegradowalna donica:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w ziemi:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x2750 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
9: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 155 CM ZE SŁUPKAMI Z 

TWARDEGO DREWNA

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-j ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i śniegu
1. KRZEWY PNĄCE
- Producent: Mobilane
- Typ: Green Screen
 Nasadzenia:
- Typ:
* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'
* lub pyracantha - 'Pyracantha Dart's Red'.
- ilość roślin na parawan: 7-8 szt. na 1205 mm
Siatka z węgorza:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1550 mm
 Biodegradowalna donica:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
Słupki, osadzone w podłożu:
- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria
- wsporniki:
* materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
* wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
* ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
10: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 155 CM Z 

METALOWYMI SŁUPKAMI



16:51:24-k ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Warunki klimatyczne podczas instalacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEWY PNĄCE
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen w pojemniku z drewna twardego
 Sadzenie:
- Format: Bluszcz
- Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm
siatka stalowa:
- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
 Kosz na drewno twarde:
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1440x406x375 mm
Słupki:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x1310 mm Akcesoria:
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

 .01 TEREN       NIEUTWARDZONY
  11: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 140 CM Z 

POJEMNIKIEM Z TWARDEGO DREWNA.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-l ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwy jest montaż całoroczny, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów 
śniegu
1. KRZEWY PNĄCE
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen w pojemniku z drewna twardego
 Sadzenie:
- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałązek na 1205 mm
Siatka szpilkowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
 Kosz na drewno twarde:
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1450x606x522 mm
Słupki
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x2230mm
A kcesoria:
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 w tym śruby do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
12: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 230 CM Z 

POJEMNIKIEM Z TWARDEGO DREWNA

 UWAGA: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 
'Glacier' Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple', Hedera 
'hibernica' i Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'.



16:51:24-m ROŚLINY, KRZEW PNĄCY
0. SADZENIE
Warunki klimatyczne w trakcie realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwy jest montaż całoroczny, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów 
śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen w pojemniku z drewna modrzewia syberyjskiego
 Sadzenie:
- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- ilość roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm
Siatka stalowa:
- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm
 Kontener z drewna modrzewia syberyjskiego:
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1460x606x522 mm
Słupki:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x1430 mm
Akcesoria:
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 NIEUTWARDZONY         TEREN
13: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 150 CM Z POJEMNIKIEM Z MODRZEWIA 

SYBERYJSKIEGO.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24 n ROŚLINY, KRZEW PNĄCY
0. SADZENIE
 Warunki klimatyczne podczas instalacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
Typ: Green Screen w pojemniku z drewna modrzewia syberyjskiego
 Sadzenie:
- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałązek na 1205 mm
Siatka szpilkowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
 Kontener z drewna modrzewia syberyjskiego:
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1460x606x522 mm
Słupki:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x2230mm
Akcesoria:
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt. 

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
14: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 230 CM Z 

POJEMNIKIEM Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

 Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 
'Glacier' Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple', Hedera 'hibernica' 
i Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'.



16:51:24-o ROŚLINY, KRZEW PNĄCY
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie 
potrzeby podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od 
gleby.
 Warunki klimatyczne podczas instalacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. ROŚLINKA KLIMATYZUJĄCA
Producent: Mobilane
 Typ: Green Screen
Nasadzenia:
- typ: Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'
- liczba roślin na parawan: 52 gałęzie na 1205 mm
 Siatka stalowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
 Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w podłożu:
- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa 
liczbie ekranów plus 1 słupek
Akcesoria:
- wsporniki:
* materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
* wykończenie: malowane proszkowo RAL 6005, zielone
* ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT Z EUONYMUSÓW 180 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16:51:24-p ROŚLINY, KRZEW PNĄCY
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 Â°C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
 Typ: Green Screen
Nasadzenia:
- typ: Euonymus fortunei "Dart's Blanket".
- liczba roślin na parawan: 52 gałęzie na 1205 mm
 Siatka stalowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm
Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w ziemi:
- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x2750 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria
- wsporniki:
* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT Z EUONYMUSÓW 180 CM ZE SŁUPKAMI Z 

DREWNA TWARDEGO.



16:51:24-q ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE
0. SADZENIE
 Wymiary rowu do sadzenia: minimum 600x600 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby 
podlać rów.
 Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.
 Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.
 Warunki klimatyczne podczas realizacji:
- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu
1. KRZEW PNĄCY
Producent: Mobilane
 Typ: Green Screen
 Nasadzenia:
- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałęzi na 1205 mm
 Siatka stalowa:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 3000 mm
Donica biodegradowalna:
- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm
 Słupki, osadzone w podłożu:
- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 60 mm, długość 3750 mm
- wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie 
ekranów plus 1 słupek

Akcesoria
- wsporniki:
* materiał: wsporniki ocynkowane, Ø 60 mm
* wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
* ilość na słupek: kątowniki końcowe 8 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY
2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 300 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

Contact your Mobilane office: Find out more at www.mobilane.co.uk
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16,60 PODLEWANIE
16.60.10-A PODLEWANIE 
0. PODLEWANIE

 Ilość: do ustalenia w trakcie prac Częstotliwość: w 
zależności od pogody
 Woda równomiernie rozprowadzona na powierzchni

.01 teren nieutwardzony
PODAWAĆ WODĘ DO SADZENIA ŻYWOPŁOTU.
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