
Zielony Ekran



Błyskawiczny zielony ekran

INFORMACJE TECHNICZNE
WYMIARY
Gotowy ekran Mobilane Green Screen dostępny jest w różnych 
wariantach wysokości: 1, 1.55, 1.8, 2, 2.2 i 3 metry. Wszystkie ekrany 
dostarczane są standardowo w szerokości 1,2 metra.

ODMIANY ROŚLIN
Ekrany Mobilane są dostępne w dziesięciu odmianach roślin::

• - Euonymus fort 'Dart's Blanket
• - Hedera helix 'Woerner'
• - Hedera helix 'Glacier'
• - Hedera hibernica (bluszcz irlandzki)
• - Hedera helix 'White Ripple' (bluszcz 

irlandzki)
• - Hedera helix 'Green Ripple'
• - Hedera helix 'Goldchild'
• - Carpinus betulus (grab pospolity)
• - Pyracanthe 'Dart's Red' (grab pospolity)
• - Elaeagnus ebbingei

Każda odmiana roślin ma swoje unikalne cechy. Wszystkie zielone 
ekrany Mobilane są bylinami.

SPRZĘT I AKCESORIA INSTALACYJNE
Instalacja ekranu Mobilane green screen może wymagać zakotwienia 
(słupki i wsporniki) oraz akcesoriów (przedłużenia siatki, bramy).

WŁAŚCIWA GLEBA
Ekrany Mobilane wymagają gleby bogatej w humus, odpowiedniej 
do sadzenia krzewów. Głębokość wykopu musi wynosić co najmniej 
40 cm. Gleba powinna być przepuszczalna dla wody, z dobrym 
odpływem wód powierzchniowych. Gleba powinna być wolna od 
gruzu, nieprzepuszczalnych warstw gliny itp. Jeżeli gleba nie jest 
bogata w próchnicę, należy dodać dobrej jakości kompostu. Staranne 
przygotowanie gleby jest niezbędne, aby żywopłot mógł rosnąć.

INSTALACJA
Obejrzyj obszerną instrukcję instalacji i wideo na naszej stronie 

KONSERWACJA
Odwiedź stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat 
konserwacji Mobilane Green Screens.

Ekran Mobilane składa się z siatki stalowej, gęsto przeplatanej roślinami pnącymi. Rośliny dostarczane są w pojemniku z 

włókna kokosowego wypełnionym ziemią doniczkową, z mocnym metalowym stelażem. Pojemnik z włókna kokosowego 

jest mieszanką włókien kokosowych (coir), połączonych naturalnym lateksem. Po zainstalowaniu zielonego ekranu 

Mobilane, biodegradowalna donica kokosowa ulega całkowitej degradacji w ciągu jednego do dwóch lat. System ten 

pozwala na pełny, zdrowy rozwój żywopłotu i jego systemu korzeniowego. Gotowe żywe zielone ekrany Mobilane mogą 

być instalowane przez cały rok, należy jednak unikać sadzenia ich w okresie długotrwałych mrozów. 

ZALETY
- Natychmiastowy efekt prywatności i zieleni
- Łatwy i szybki montaż
- Przyczynia się do bioróżnorodności
- Przyczynia się do utrzymania zdrowego 
środowiska
- Poprawia jakość powietrza
- Zmniejsza ilość drobnego pyłu o 40-60%.
- Przyczynia się do zazielenienia obszarów 
miejskich

CECHY
- W pełni rozwinięte
- Dostępne w różnych wysokościach i typach
- Certyfikowana zrównoważona produkcja
- Możliwość sadzenia przez cały rok, z wyjątkiem 
okresów przymrozków
- Biodegradowalna donica wykonana z włókien 
kokosowych
- Przyjazne dla środowiska
- Wysokiej jakości ogrodzenie z 10-letnią gwarancją
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