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SE

Universal
– stabiliserar
infarten och
motverkar
hjulspår
®

PlantProtect™
– skyddar mot lätt
vårfrost, insekter och
kraftigt solljus

Universal®
– håller kvar jorden inuti och
minimerar ogräset
AquaSorb™
– bekväm bevattning underifrån,
både inomhus och i
växthuset
SplitLayer™
– håller jord
och lecakulor
åtskilda i
blomlådan

Patio®
– förhindrar
ojämnheter
och myror
på terrass
och gångar

WeedSeal®
– förhindrar att
ogräs tränger upp
underifrån

Sandbox™
– håller sanden ren
och åtskild från
jorden
RootSeal™
– förhindrar
rötterna att
breda ut sig

AquaSafe™
– skyddar folien
och förstärker
trädgårdsdammen

Skäm bort dig själv
och din trädgård
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Fibertex® Quality Gardening
9 starka fiberprodukter
Med Fibertex® Quality Gardening utnyttjar du samma fördelar
som proffsen har gjort i mer än 35 år.
S tarkt material – skadas inte
under installation och vid
belastning
Flexibelt och bekvämt
att arbeta med
L åter vatten och
luft tränga igenom
 iljövänliga råvaror
M
– inga kemikalier
En detaljerad bruksanvisning medföljer
varje produkt.

WeedSeal

®

Slipp ogräs i odlingssängar i och stenpartier
Miljövänlig ogräsbekämpning
Minimalt underhåll

Den
svarta duken hindrar ljuset från
att tränga igenom och stoppar därmed ogräsväxten

Låter
vatten, gödning och luft tränga
igenom, däremot inte underifrån
växande ogräs

Optimala
växtförhållanden för plantorna – duken håller kvar vatten och
håller jordtemperaturen konstant
Använd två lager WeedSeal® om mycket
aggressiva former av ogräs som t.ex. kvickrot, fräken och liknande ska hållas undan.

WeedSeal® hindrar
ogräset från att komma
upp i dagsljus. Härmed
stoppas ogräsets fotosyntes och det vissnar.

1×12 m
1×25 m
WeedSeal® är en 100 %
miljövänlig lösning.
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Universal

®

Beläggning på infarten
Motverkar hjulspår

Stabiliserar
underlaget och hindrar
sanden från att krypa upp så att
beläggningen blir ojämn
Förlänger konstruktionens livslängd

Låter
vatten tränga igenom och
förhindrar vattenpölar

Kan
användas överallt där Fibertex
Patio® används

En snygg infart har stor
betydelse för det helhetsintryck som ditt hus
ger.
Fibertex Universal® ser till
att din snygga nylagda
infart håller i många år.

1×12 m
1×25 m
Fibertex Universal®
används på områden med
tung belastning såsom
infarter, parkerings
platser, förvaringsytor,
lekplatser mm.

Patio

®

Slipp ojämnheter på uteplatsen
Stabiliserar underlaget

Förhindrar
att sand rör sig och
skapar ojämnheter och myrstråk

Låter
vatten tränga igenom och
förhindrar vattenpölar

Kan
också användas till perimeterdränering, faskindränering och
stenkistor, ytbeläggning etc.

Om du inte vill ha
myrkolonier på terrassen – lägg Fibertex Patio®
under plattorna och
njut av en snygg och
plan terrass i många år.

1×12 m
1×25 m
Fibertex Patio® används
på ytor med lättare
belastning som t.ex.
terrasser och gångar.
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AquaSafe

TM

Förstärkning av
trädgårdsdammen

Vatten i trädgården
ärskönt och verkar
avstressande. Skapa din
egen oas genom att
anlägga enträdgårdsdamm. AquaSafe™ ökar
nöjet genom att garantera att det inte går hål
i folien.

2×5 m

Förstärker
trädgårdsdammen och förlänger
dess livslängd

Skyddar
folien mot punktering av vassa stenar eller
andra föremål

Hållbar
på lång sikt
– ruttnar inte

AquaSorb

TM

Undervattningsmatta till krukväxter

Idealisk
för inomhusväxter och i
växthus

Jämn
fördelning som förhindrar
övervattning
Kan hålla mycket vatten
Hållbar på lång sikt – ruttnar inte
Maskintvättbar (40 ºC)

AquaSorb™ ser till att
dina växter får vatten
när du är på semester.
AquaSorb™ fungerar
som ett automatiskt
bevattningssystem där
växterna får en jämn
fördelning av vatten.

0,5×2,5 m
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RootSeal

TM

Avgränsar rotnätet

Minskar
skador på gångar, terrasser,
trädgårdsdammar, avloppssystem
och liknande som orsakas av fritt
växande rötter

Sätts
lodrätt ned i jorden för att
begränsa utbredningen av rötterna

RootSeal™ hämmar
rötternas utbredning.
RootSeal™ ser till att
rötterna växer inom det
önskade området.

1×5 m
RootSeal™ är en rothämmare. Den kan inte helt
förhindra rotutbredning,
men kan kraftigt minska
omfattningen.
Använd två lager
RootSeal™ om mycket
aggressiva växande rötter
t.ex. bambu ska avgränsas.

PlantProtect

TM

Skydd av trädgårdens växter

Skapar
idealiska växtförhållanden –
låter både vatten, luft och ljus tränga
igenom
Mycket lätt och ändå stark UV-stabil
Kan användas flera gånger

PlantProtect™ skyddar växter, frukt och
grönsaker från lätt
vårfrost och insekter.
PlantProtect™ skyddar
även mot kraftigt solsken
och minimerar avdunstning.

1×20 m
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SplitLayer

Sandbox

TM

Underbevattningsduk
 ill balkonglådor och
T
krukor
 ättre dränering och
B
rotutveckling

Sköt om dina växter i
balkonglådor och krukor
på bästa möjliga sätt
med SplitLayer™.

 nvänd produkten
A
mellan Lecakulor och
blomjord

0,3×1 m
(3 ark per påse)

TM

Skiljer sand
från jord

Håll sanden i sandlådan
tydligt skild från jorden
genom att lägga en duk
mellan jorden och sanden.


Stoppa
sanden från
att blanda sig med
jorden

Släpper
igenom
vatten

1,7×1,7 m

Lätt att använda

Tip: Lägg eventuellt en
duk över sandlådan för att
skydda den när den inte
används.

Skyddar sand eller bark
på lekplatsen

Fibertex® Quality Gardeningprodukter är lätta att klippa
eller skära och kan sys och
häftas.

Skyddar mot smuts

Använd duken som
dräneringsmatta

Använd duken i upp
höjda odlingssängar

WeedSeal®, Fibertex Patio® och Fibertex Universal® är registrerade
varumärken för Fibertex A/S.
AquaSafe , AquaSorb , RootSeal , PlantProtect , Splitlayer och
Sandbox är varumärken för Fibertex A/S.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

Fibertex A/S
Box 8029
Svendborgvej 2
DK-9220 Aalborg Ø
Danmark

Tel.
Fax
E-mail
Web

+45 96 35 35 35
+45 98 15 85 55
fibertex@fibertex.com
www.fibertex.com
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– och mycket, mycket mer
med Fibertex® Quality Gardening

