GABION BLANKET

GABION BLANKETS

MUODOSTA VEHREÄ KIVIKORISEINÄ

… DEVELOPING TOMORROW‘S IDEAS®

GREENFIXIN FILOSOFIA
Sitten 1975, GREENFIXIN tuotevalikoima on helpottanut rakennusinsinöörien elämää tarjoamalla ja ylläpitämällä täydellistä valikoimaa
luotettavia, kustannustehokkaita eroosionsuojamattoja. SOILTEC on
kehittänyt laajan valikoiman tuotteita ja järjestelmiä taistelemaan
mutkikkaita ja monipuolisia eroosionsuojaongelmia vastaan.
SOILTEC:llä on toimistoja ja jälleenmyyjiä yli 50:ssä maassa ympäri
maailmaa, jotka tarjoavat ammattimaisen ja toimivan myyntiverkoston. Olemme olleet edelläkävijöitä ja vastuussa tämän päivän eroosionsuoja ratkaisujen kehityksestä, käyttäen luonnollisia kuitumattoja.
Jatka työskentelyä innovaatioille GREENFIX laajentaa tuotevalikoimaansa peiteratkaisulla verkkokoreille.

JATKA TYÖSKENTELYÄ
UUSI INNOVAATIO
KIVIKOREILLE
GREENFIX on laajentanut tuotevalikoimaansa
sisältämään peiteratkaisun verkkokoreille.
GREENFIX GABION BLANKETS™ on yhdistelmä
EROMATia ja siihen tilkattua huopaa, joka estää maan
häviämisen. Korkealaatuinen EROMAT tasaisesti sijoitetulla kuituseoksella on olennainen suojaamaan huopaa UV-säteiltä, pidentäen sen elinikää ja samalla luo
luonnollisen päällysteen. Kalliin kivimateriaalilla täytön
sijaan voi olla mahdollista käyttää paikallista maata, näin
vähentäen rakennuskustannuksia.
Valitsemalla oikeat kasvit tai siemenet voit saavuttaa
vihreän seinän ja luoda lisäelintilaa ympäristöön.

Pelkät kivikorit yleensä vaikuttavat liian yksinkertaisilta tai liian jykeviltä. GREENFIX GABION BLANKETS™ avulla verkkokoreihin saadaan helposti istutuksia ja kasvipeite. Monimutkaton tapa saada heti vihreät verkkokorit on istuttaa
kiipeileviä kasveja kuten murattia, klematiksia, villiviiniä tai ruusuja verkkokorien edustalle. Tämä menetelmä sopii erityisen hyvin korkeille verkkokoriseinille, koska kasvit käyttävät GREENFIX GABION BLANKETS™ ja korin verkkoa apuna
kiipeillessä.
GREENFIX Gabion Blankets™ pitää pintamaan paikallaan luodessa porrastettuja verkkoseiniä joille voidaan istuttaa
myös pensaita, kasveja ja kukkia.

GABION BLANKET
OMINAISUUDET

GREENFIX Gabion Blankets™ on saatavilla joko rullissa tai
valmiiksi leikatuissa neliöissä. Peitteen mitoissa on otettu
huomioon verkkokorien mahdolliset eri koot. Vaihtoehtoinen
laadunvalvonta järjestelmämme, tuotantolinjallamme takaa
tasaisen luonnonkuitu peiton. Asennus on helppo ja nopea
prosessi. Yksikertaisesti kiinnitä peitteet verkkokorien etuosaan ja varmista GREENFIXIN puuklipsillä. Poista klipsit kun kori
on täytetty, ja käytä ne uudelleen. Luonnonkuitujen elinikä on
min. 3-5 vuotta. Tämän ajanjakson aikana valittu kasvillisuus
ehtii peittää verkkokorien pinnan. Maanhäviämisen suojahuopa pidentää elinikää n. 15 vuoteen.

Type 20

GABION-BLANKETS (RULLAT)
TYYPPI

KUVAUS

MITAT

MÄÄRÄ/RULLA

PAINO/RULLA

TUOTENRO

TYPE 20
STANDARDI

100% kookoskuitua, Type 7S tikattuna
yhteen 120 g/m² huopaan, yllä
pp-verkkoa, paino 800g/m²

0,60 x 30 m
0,80 x 30 m
1,20 x 30 m

18 m²
24 m²
36 m²

14 kg
19 kg
28 kg

GFX2060
GFX2080
GFX20120

TYPE 21
PALOTURVALLINEN

80% F³-ruohoa / 20% kookoskuitumatto
tikattuna yhteen 150 g/m² huopaan,
yllä pp-verkkoa. Paloturvallisuus
DIN-4102-1 mukaan, paino 900g

0,60 x 30 m
0,80 x 30 m
1,20 x 30 m

18 m²
24 m²
36 m²

16 kg
21 kg
32 kg

GFX2160
GFX2180
GFX21120

GABION-SPATS (NELIÖT)
TYYPPI

KUVAUS

MITAT

MÄÄRÄ/LAVA

PAINO/KPL

TUOTENRO

TYPE 20

100% kookoskuitua, Type 7S tikattuna

STANDARDI

yhteen 120 g/m² huopaan, yllä
pp-verkkoa, paino 800g/m²

1,20 x 1,20 m
1,20 x 2,40 m

150 kpl/pal.
100 kpl/pal.

1,2 kg
2,4 kg

GFX20S120
GFX20S240

TYPE 21
PALOTURVALLINEN

80% F³-ruohoa / 20% kookoskuitumatto

1,20 x 1,20 m
1,20 x 2,40 m

150 kpl/pal.
100 kpl/pal.

1,3 kg
2,6 kg

GFX21S120
GFX21S240

tikattuna yhteen 150 g/m² huopaan,
yllä pp-verkkoa. Paloturvallisuus
DIN-4102-1 mukaan, paino 900g
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JÄLLEENMYYJÄ

SOILTEC GmbH
Neue Finien 7a
28832 Achim | Germany

Västanbyntie 31
10600 Tammisaari
Finland

Tel.: +49 4202-7670-0
E-Mail: greenfix@soiltec.de

Puhelin: +358 (0)9 298 9924
Email: info@eg-trading.fi

www.greenfix.net

www.eg-trading.fi

GREENFIX® on saksalaisen SOILTEC GmbH:n ja MST GmbH:n rekisteröity tuotemerkki. Developing tomorrows ideas™ on saksalaisen SOILTEC GmbH:n tuotemerkki. Tuotetieto
on valmistettu GREENFIXin tuotteista kiinnostuneiden asiakkaiden hyödyksi. Se on tarkastettu tarkasti ennen julkaisemista. SOILTEC ei vastaa tietojen tarkkuudesta tai
täydellisyydestä. Lopullinen päätöksenteko tietojen tai materiaalin sopivuudesta suunniteltuun käyttöön, tai käyttötavasta, on kokonaan käyttäjän vastuulla.
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