RootBarrier® Wortelgeleiding

5 - 10%

RootBarrier® RollRib®
De RootBarrier® RollRib® is een innovatief wortelgeleidingssysteem op rol, gefabriceerd uit 1,5 mm
sterke HDPE met verticale geleidingsribben en is 100% recyclebaar. Dit systeem is eenvoudig en sneller
te installeren dan alternatieve producten door de lange lengte van zowel 21 als 75 meter. Bovendien is
de RollRib® gemakkelijk op de gewenste lengte te snijden dankzij de snijlijn die zich op iedere meter
van de rol bevindt. Door dit systeem worden de wortels gecontroleerd naar beneden geleid. De
RollRib® wordt verticaal ingebouwd en kan, omdat het materiaal om de 18 cm geleidingsribben heeft,
zowel lineair, vierkant als rondom de boom worden geplaatst.
De RootBarrier® RollRib® beschikt bovendien over een ingebouwd grondanker, dat ervoor zorgt dat de
boomwortels de RollRib® niet naar boven kunnen opdrukken. De RollRib® kan eenvoudig en snel met
de meegeleverde schroeven aan elkaar verbonden worden.
International Registration No. pending
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Verkrijgbaar op rol met een lengte van 21 en 75 meter
Flexibele toepassing: lineair, rondom en vierkant
Snel en eenvoudig te plaatsen
Eenvoudig te snijden
De geïntegreerde grondankers zorgen ervoor dat de
boomwortels de RollRib® niet naar boven kunnen
opdrukken
Voor nieuwe beplanting en bestaande bomen
Te gebruiken op korte afstand van de boom
De 90° geleidingsribben van 2 cm breed zorgen ervoor
dat de wortels gecontroleerd naar beneden worden
geleid
Afstand tussen de ribben: 18 cm
Ribhoogte: 2,5 cm
Zeer stevig om de worteldruk op te vangen

◆ 100% recyclebaar
◆ UV-bestendig
◆ Bestand tegen chemische elementen
◆ Ongevoelig voor wortelgroei, vuil en
micro-organismen
◆ Dikte 1,5 mm

RootBarrier® RollRib®
Hoe het systeem werkt
Door het plaatsen van de RootBarrier® RollRib® zorgen de stevige geleidingsribben ervoor dat de horizontaal
groeiende wortels die eerst tegen het paneel aangroeien, worden omgebogen en via de geleidingsribben
gecontroleerd naar beneden worden geleid. Eenmaal aan de onderzijde gekomen, kunnen de wortels
horizontaal verder groeien waardoor de boom zich goed in de grond kan verankeren.

Toepassingstabel
Hoogte
RollRib® 28

28 cm

RollRib® 39

39 cm

RollRib® 45

45 cm

RollRib® 59

59 cm

RollRib® 90

90 cm

RollRib® 118

118 cm

RollRib® Lineair

Lineair

Vierkant

RollRib® Vierkant

5 - 10%
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RollRib® Rondom

Rondom

