
WSKAZÓWKA 
Długość elementów żywopłotu można skracać za pomocą 
nożyc do betonu o jednostki 10 cm (szerokość oczek siatki 
10 cm). 

PRZYKŁAD
Do żywopłotu o całkowitej długości 7,50 m 
potrzebnych jest 5 kompletnych elementów 
żywopłotu, a 1 należy skrócić do 80 cm.

INSTALACJA

1
Wykopać rów do sadzenia 
o wymiarach 40 x 40 cm i 

spulchnić glebę. 

2
Naciągnąć linkę by 
utworzyć linie prostą

3
Ustawić słupki w 

odległości ok. 125 cm 
(max 130 cm). 

- Dla dobrego rozwoju korzeni konieczne jest, aby podłoże było wolne od przeszkód
(np. gruz, nieprzepuszczalne warstwy gliny lub iłu).
- Jeśli żywopłoty znajdują się w najniższym punkcie terenu lub jeśli chodnik odprowadza wodę do rowu z roślinami, konieczne 
może być wcześniejsze zainstalowanie systemu odwadniającego.
- W przypadku sadzenia żywopłotów w skrzynkach lub na podwyższonych powierzchniach może dojść do odwodnienia. Z tego 
powodu konieczne jest dodatkowe podlewanie przez cały rok. W razie potrzeby podlewanie może odbywać się automatycznie za 
pomocą węża kroplującego. Uwaga: W pierwszym roku rura kroplująca musi być umieszczona na pojemniku z trawionym 
kokosem. Po roku lub gdy rośliny wystarczająco się ukorzenią, tubę należy przenieść poza pojemnik do trawienia.

WAŻNE PUNKTY INSTALACJI

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI  
GOTOWY ŻYWOPŁOT
Żywopłot Mobilane Ready-To-Grow składa się z metalowej siatki całkowicie pokrytej roślinami. Rośliny te umieszczane są w 
biodegradowalnym pojemniku wykonanym z włókien kokosowych połączonych naturalnym lateksem. Po zainstalowaniu, 
pojemnik rozkłada się w ciągu jednego do dwóch lat, w zależności od rodzaju gleby, odżywiania i wilgotności. 

PRZYGOTOWANIE 
Przed przystąpieniem do montażu gotowego żywopłotu Mobilane należy określić całkowitą długość żywopłotu. Elementy 
żywopłotu mają standardową długość 120 cm i w zależności od gatunku mogą być wybierane z wysokości 100 cm, 155 cm, 180 
cm, 220 cm lub 300 cm (jest to wysokość po zamontowaniu). Należy upewnić się, że żywopłot nie jest umieszczony 
bezpośrednio przy barierkach krawędziowych, ale należy zachować odległość około 5 cm. W przypadku sadzenia w okresach 
suchych, przed założeniem żywopłotu należy zwilżyć rów do sadzenia. 
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4/5/6 Do mocowania żywopłotów do słupków Mobilane 
opracował specjalne uchwyty (do słupków drewnianych i 
metalowych). Uchwyty ocynkowane do słupków drewnianych 
są uniwersalne. Do żywopłotu o wymiarach 120 x 180 cm 
potrzebne są 4 wsporniki, do żywopłotu o wymiarach 120 x 220 
cm potrzebne jest 6 wsporników. W celu montażu otwory są 
wstępnie nawiercane wiertłem 6 mm, po czym można dokręcić 
nakrętkę kołnierzową M8. 

POŁOŻENIE WSPORNIKÓW
Górny wspornik jest zamontowany na poziomie górnego drutu 
siatki. 
(ok. 25 cm od góry). 
Dolny uchwyt montuje się w środku siatki (czwarty poziomy 
drut, ok. 100 cm nad ziemią). 

7
Rozmieszczenie 
żywopłotów.

8
Żywopłot można zawiesić we 

wgłębieniu górnych wsporników. 

9
Dolny wspornik służy do 
mocowania żywopłotu. 

10
Wykop pod nasadzenia wypełnia 
się urobkiem wraz z ulepszeniem 

gruntu. Należy pamiętać, że 
górna część wykopu jest równa z 

poziomem gruntu. 

11
Przy sadzeniu wiosną i latem 
należy zastosować nawóz o 

proporcjach NPK (12-10-18). 

12
Mocno dociśnij żywopłoty i 
dobrze je podlej, aby bryła 

korzeniowa miała dobry kontakt 
z glebą. 
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