
of the tree. Conventional root barriers do not guide roots and 

addition, the TRG panels are also equipped with a double 

  

 

¡ 90° ribs guide tree roots downwards
¡ Reinforced double top rib, resistant  
 to repeated foot traffic and against  
 spring roots to prevent overgrowth
¡ Panels are 60 cm wide
¡	UV-stabiliser additive to prevent  
 adverse effects of sunlight
¡ Ground anchors to prevent the panel  
 from being pushed up out of the soil
¡ Produced in Europe

 to repeated foot traffic and against  
 spring roots to prevent overgrowth 
¡ These panels can be interlinked in  
 
 encountered 
¡ Panels are 75 cm wide
¡ UV-stabiliser additive to prevent  
 adverse effects of sunlight
¡ Ground anchors to prevent the panel  
 from being pushed up out of the soil
¡ Produced in Europe

30 cm  TRG30 60 cm 2 mm 24 m¹ 

45 cm TRG45 60 cm 2 mm 15,6 m¹

60 cm  TRG60 60 cm 2 mm 12 m¹

90 cm  TRG90 75 cm 2 mm

105 cm TRG105 75 cm 2 mm

120 cm  TRG120 75 cm 2 mm

Intr

New!
TRG90 TRG105 TRG120

TRG30,  TRG45,  TRG60,  TRG90,  TRG105
un TRG120:

TRG90, TRG105, un TRG120:

Paneļa
augstums Tips Platums Biezums

40 gab

26 gab

20 gab

piegāde gabalos

piegāde gabalos

piegāde gabalos

Izmēri

Materiāls

- 90° "ribas" virza saknes uz leju
- stiprināta dubulta augšmala, izturīga
  pret gājēju satiksmi un sakņu
  pāraugšanu
- 60 cm plati paneļi
- UV aizsardzība
- augsnes enkuri, kas pasargā
  paneli no izstumšanas uz augšu
- ražots Eiropā

- 90° "ribas" virza saknes uz leju
- stiprināta dubulta augšmala, izturīga
  pret gājēju satiksmi un sakņu
  pāraugšanu
- šos paneļus var savienot tā, lai
  veidotu tiltu pār kabeļiem / caurulēm
- 75 cm plati paneļi
- UV aizsardzība
- augsnes enkuri, kas pasargā
  paneli no izstumšanas uz augšu
- ražots Eiropā

Sakņu virzīšana

Jaunums!

TRG30, TRG45 un TRG60:

1 pakā  1 pakā

- Augstas kvalitātes pārstrādāts materiāls
  (50% pēc-izmantošanas)
- Spiedienliets kopolimēra polipropilēns
- Izgatavots ISO 9002 sertificētās
  ražotnēs

GreenMax Tree Root Guide paneļi izstrādāti, lai novērstu
bruģa celšanos un bojāšanu sakņu augšanas ietekmē.
Paneļiem ir īpašas vadotnes, kas novirza koku saknes
dziļāk augsnē. Root Guide var izmantot < 2m attālumā
no koka. Parastās sakņu barjeras nevirza saknes, tādējādi
ierobežojot koka augšanu un nenodrošinot koka stabilitāti.

Pētījumi liecina, ka ar dažām šādām taisnleņķa virzošajām
"ribām" pietiek, lai novērstu sakņu vērpšanos un virzītu
tās uz leju. Horizontāli augsnes enkuri paneļus nostiprina vietā
un neļauj saknēm tos pacelt. Paneļi atbilst visām sakņu vadības
prasībām, turklāt, TRG paneļi ir aprīkoti arī ar dubultu augšējo
malu, kas novērš sakņu augšanu tiem pāri.

Sakņu novirzīšana tiek izmantota kopš 1976. gada, kad to
izgudroja toreizējais DeepRoot dibinātājs. Kopš tā laika
sistēma ir sevi pierādījusi neskaitāmos projektos.
Tomēr joprojām ir svarīgi paneļus lietot pareizi -
kas, patiesībā, ir ļoti vienkārši izdarāms.
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the TRG45 and TRG60, they feature both ground anchors and a double 

What is 
new?

Root Barriers

Kas ir jauns!?

TRG90, TRG105 un TRG120.

Vēl viena pievienotā vērtība - tie ērti savienojami ar TRG45 un TRG60,

Sekojoši paneļu moduļi  pievienoti klāstam 2017.gadā:

Šiem novirzošajiem paneļiem ir augstākā iespējamā kvalitāte.
Līdzīgi kā TRG45 un TRG60, tiem ir gan augsnes enkuri,
gan dubulta augšējā mala.
Paneļus var viegli savienot, atvieglojot un paātrinot ierīkošanu.

lai, piemēram, izveidotu tiltu pāri kabeļiem vai caurulēm.
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  GreenMax Root TRG Guiding Panel

  Bruģis

 Apmale

Tree Root Guiding nodrošina 
maksimālu cieto segumu aizsardzību. 
Lineārā ierīkošana sniedz kokam
maksimāli pieejamo sakņu telpu 
un stabilitāti, uzlabojot koka veselību. 
Lai aizsargātu cietos segumus, sakņu 
novirzīšanas paneļus var izvietot 
tieši gar ietves malu.

 Ierīkošana: lineāra

Lineāra ierīkošana

Aptveroša ierīkošana

Sakņu apgriešana

Īpaši apstākļi

RootBlock

Aizsargājiet apkārtējās cietās virsmas visās 
4 koka pusēs ar sakņu virzīšanas paneļiem.
Stādbedrē maksimāli izmantojiet kokam  
pieejamo vietu, lai saknēm nodrošinātu iespējami 
daudz nesablīvētas augsnes. Jāņem vērā arī 
stumbra un sakņu kakla diametra 
palielināšanās augšanas gaitā.

Atbilstoši apgriežot esošās koku saknes 
un izmantojot TRG sakņu novirzīšanas paneļus, 
iespējams novērst koka nozāģēšanu; 
samazinot nepieciešamību pēc sakņu 
griešanas nākotnē.

TRG ir kā risinājums arī, lai aizsargātu pret sakņu 
bojājumiem tādās vietās kā, piemēram, 
tenisa kortos, nogāzēs, kapsētās, atbalsta sienās utml. 
Pateicoties dažādajiem izmēriem GreenMax TRG 
paneļus var izmantot dažādās vietās 
ar atšķirīgu gruntsūdens līmeni.

Atsevišķos gadījumos labāku risinājumu var 
nodrošināt koka sakņu aizsardzības barjeras, 
piemēram, RootControl® vai RootBlock®. 
Plašāku informāciju skatīt attiecīgajā sadaļā.

Koku sakņu novirzīšanas sistēmas izmantošana
nozīmē, ka turpmāk cieto segumu bojājumi
būs pagātne.
Var būt nepieciešama dažu sakņu nogriešana,
kas var izraisīt īslaicīgu stabilitātes mazināšanos.
Šādos gadījumos iesakām vērsties pie 
koku kopšanas speciālista.
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Root Barriers

  GreenMax Root TRG Guiding Panel

 Bruģis

 Apmale

Izmantojams arī koku granulās

 Ierīkošana: visaptveroša

Seguma konstrukcijas pamats

Koka sakņu zona 
ar auglīgo augsni

Esošā grunts

Bruģis

Sakņu novirzīšanas panelis

Apmale

Auglīgā augsne

GreenMax TRG Tree Root Guiding ir panelis,
kas kontrolēun virza koku saknes.
Izmantojams tieši pie ietves vai komunikācijām
un blakus kokam, neapdraudot tā veselību
un augšanu. TRG var izmantot gan jau
esošiem kokiem, gan jauniem stādījumiem.

TRG novirza koku saknes uz leju,
novēršot iespēju pacelt un bojāt bruģi
u.tml. cietos segumus.
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