Telepítési útmutató
BOROSTYÁN KERÍTÉSELEM 100, 180, 220 cm

A borostyán kerítéselem telepítése egyszerűen kivitelezhető saját magunk részére is.
Először ássuk ki a 30 cm széles és 30 cm mély ültető árkot, azután töltsük fel tőzeges
kertészeti földdel a talajszint alatt 15 cm-re.
Ha már meglévő kerítés mellé szeretnénk ültetni a növény paneleket, akkor fontos,
hogy rögzítés után borostyán kerítéselem síkja merőleges legyen a föld síkjához.
Ha szükséges alkalmazzunk valamilyen távtartót a meglévő és az új kerítéselemek
között.
Ezután helyezzük bele az ültető árokba a 120 cm-es elemeket. Ha szükséges, akkor
töltsünk még földet a kerítés elemek alá, hogy egyforma magasságban legyenek.
Az ültető kosár teteje nem szabad, hogy a földfelszín alá kerüljön!
Ha beállítottuk a paneleket a megfelelő helyre, akkor rögzíthetjük a már meglévő
kerítéshez vagy távtartóhoz. Ez történhet akár műanyag gyorskötözővel is!
A rögzítések után töltsük fel az árkot a kertészeti földkeverékkel, majd alaposan
öntözzük be a növényeket.
Ha új telepítésről van szó, akkor gondoskodni kell a borostyán kerítéselemek
rögzítéséről.
A 100 cm-es panel esetében 150 cm-es zártszelvény, a 180 cm-es panel esetében 250
cm-es zártszelvény, a 220 cm-es panel esetében 300 cm-es zártszelvény szükséges a
telepítéshez.
A zártszelvényeket helyezzük beton alapba úgy, hogy a felszín alatt maradjon a beton
teteje. Az oszlopokat úgy helyezzük el, hogy a 120 cm-es panelek felfeküdjenek a
zártszelvények felületén.
Különböző masszív kerítéselem rögzítőkkel tudjuk a paneleket a zártszelvényhez
fogatni.
Az odafogatásnál vigyázzunk, hogy a növény szára ne sérüljön meg!
A telepítés innentől fogva megegyezik a fent leírtakkal.
Az ültetni kívánt borostyán kerítéselemek darabszáma = az ültetett folyóméter hossz
cm-ben / 122 cm.
Mivel a panelek 120 cm-es egységekből állnak, a kívánt hossz a panelek szétvágásával
biztosíthatóak. A vágást 10 cm-es osztásközönként tudjuk elvégezni, akár egy vasvágó
fűrésszel is.
Pl. Ha 450 cm-es a beültetni kívánt rész, akkor ez ( 450 / 122 = 3,7 ) 3 db teljes panelből
és egy 80 cm-es darabból áll.

Csak egész panelek megvásárlására van lehetőség!!!!!

