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Natychmiastowy zielony żywopłot

Prywatność jest ważna dla wielu osób. W przypadku 
sadzenia zielonego żywopłotu jako przegrody, potrzeba 
kilku lat cierpliwości, aż żywopłot zapewni najgęstszą 
osłonę.  System Mobilane Green Screen eliminuje 
konieczność czekania, ponieważ pojedyncze panele mogą 
być instalowane w celu uzyskania natychmiastowego, 
gęstego żywopłotu, który wygląda tak, jakby był 
uprawiany  od wielu lat!

Zielone Ekrany mogą być sadzone przez cały rok,  
z wyjątkiem okresów przymrozków. Żywopłoty mogą być 
mocowane do słupków żelaznych lub drewnianych za 
pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów. Nie każdy 
chce mieć taki sam żywopłot, dlatego Mobilane oferuje 
różne rodzaje żywopłotów. Pozwala to na uzyskanie 
różnorodności dzięki zastosowaniu różnych rodzajów 
roślin, kolorów i wysokości.

NATYCHMIASTOWY 
ZIELONY EKRAN



ŁATWY I SZYBKI 
MONTAŻ

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

UNIKALNE 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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Hedera helix ‘Green Ripple’ Hedera helix ‘Glacier’

Hedera helix ‘White Ripple’

Hedera helix ‘Goldchild’

Hedera hibernica

Hedera helix ‘Woerner’

ZIMOZIELONY 
PÓŁZIMOZIELONY 
NIEZIMOZIELONY

SŁUPEK DREWNIANY
59 x 59 x 2750 mm

WSPORNIK 
ŚRODKOWY
SŁUPEK ŻELAZNY
Wspornik, powlekany na 
zielono

SŁUPEK ŻELAZNY
Ø48 mm x 1750 mm
Ø48 mm x 2600 mm
Ø48 mm x 3100 mm
Ø60 mm x 4750 mm

WSPORNIK 
KOŃCOWY 
SŁUPEK ŻELAZNY
Wspornik, powlekany na 
zielono

UCWYT UNI
Bracket, galvanised for  
wooden post

UCHWYT ŚCIENNY
Wspornik, ocynkowany do 
słupka drewnianego

PRZEDŁUŻENIE
120 x 25 cm
120 x 50 cm
120 x 75 cm
120 x 100 cm

120 x 125 cm
120 x 150 cm
120 x 175 cm

FURTKA
100 x 95 cm wraz z 2 sł.
(Ø60 mm) i 1 blokada 
cylindryczna 100 x 175 cm z 2 sł. 
(Ø76 mm) i 1 zamek bębenkowy

TAŚMA ZIELONA DO 
FURTKI
1 rolka wystarcza na 2 bramy 
100 x 175 cm

ZESTAW KÓŁEK DO 
DONICY 
DREWNIANEJ
2 kółka skrętne, 2 kółka stałe, 

śruby

DREWNIANA DONICA
144 x 40 x 40 cm
144 x 60 x 50 cm

DONICA Z CORTENU

134 x 55 x 52 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY

AKCESORIA

Nawigacja
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Wymiary w cm ( szer.x wys,) 120x100 120x155 120x180 120x200 120x220 120x300

Hedera helix ‘Woerner’

Euonymus fort ‘Dart’s Blanket’

Hedera hibernica 

Hedera helix ‘Goldchild’

Hedera helix ‘Green Ripple’

Hedera helix ‘White Ripple’

ZAPYTAJ O AKCESORIA DO ŻYWOPŁÓTÓW  
INFO@HEDERASCREENS.EU




