Euonymus Dart’s Blanket

FACTS

Euonymus Dart’s Blanket
De Kant & Klaar Haag Euonymus Dart’s Blanket is de nieuwste soort in het Mobilane assortiment, ook wel
bekend als de Kardinaalsmuts. De Mobilane Kant & Klaar Haag bestaat uit een metalen raster dat geheel
begroeid is. De beplanting staat in een kokosplano wortelbak met potgrond, in een omzetting aan de
onderzijde van het raster. Het kokosplano is samengesteld uit kokosvezels die bijeengehouden worden door
een natuurlijke latex. Na plaatsing van de haag verteert dit geheel biologisch afbreekbare plano binnen één
tot twee jaar. Dit systeem bevordert de doorgroei van de haag zodat deze goed kan wortelen in de volle
grond. De Mobilane Kant & Klaar Haag Euonymus Dart’s Blanket kan jaarrond, met uitzondering van vorstperiodes, worden geplaatst.
VOORDELEN

EIGENSCHAPPEN

•

Direct privacy door een dichte, groene haag

•

Wintergroene variant.

•

Onderhoudsvriendelijk product

•

Onderhoudsarm door haar langzame groei.

•

Slank, ruimtebesparend systeem

•

Blad verkleurt in koude periode naar warmrood /

•

Kan, met uitzondering van vorstperioden,

purper.
•

het gehele jaar door worden geplaatst

Verdraagt zout, uitermate geschikt voor een

•

Diervriendelijk raster

•

Snel en efficiënt te plaatsen

•

Kan in iedere grondsoort worden geplant.

•

Met de komst van de soort Euonymus Dart’s

•

Draagt bij aan absorptie van fijnstof

Blanket wordt monocultuur voorkomen

•

Verzinkt stalen raster met tien jaar garantie

•

Duurzaam gekweekt

buiten

openbare ruimte

zeeklimaat of langs wegen (ivm strooizout).

tuin

balkon

TECHNISCHE INFORMATIE
AFMETINGEN
De Mobilane Kant & Klaar Haag Euonymus Dart’s Blanket heeft
een standaard breedte van 1.20 meter en is verkrijgbaar in 2
verschillende hoogte maten; 1.00 en 1.80 meter.
INSTALLATIEMATERIAAL & ACCESSOIRES
Voor de juiste installatie van Mobilane Kant & Klaar Hagen is er
een uitgebreid assortiment installatiemateriaal (palen, beugels)
en accessoires (verlengstukken, poorten) beschikbaar.

school

horeca

kantoor

INSTALLATIE
Bekijk de uitgebreide installatiehandleiding en installatievideo’s op www.mobilane.nl.
ONDERHOUD
Raadpleeg voor een uitgebreid advies over het onderhoud
van de Mobilane Kant & Klaar Haag de website.

BODEMONDERZOEK
Voor de aanplant van de Mobilane Kant & Klaar Haag is een
humusrijke bodem nodig die geschikt is voor het planten van
heesters. De plantsleuf dient 40 cm diep te zijn. Er mag geen
water blijven staan en de afwatering van de ondergrond moet
goed zijn. De grond moet vrij zijn van puin, ondoordringbare
leemlagen, etc. Is de bodem niet humusrijk dan moet compost
toegevoegd worden. Een zorgvuldige voorbereiding van de
bodem is essentieel voor de doorgroei van de haag.
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