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Universal®
– stabiliserer
indkørslen
og modvirker
kørespor

Patio®
– forhindrer
ujævnheder
og myrer på
terrassen og
gangarealer

Universal®
– holder jorden inde i
højbedet og minimerer ukrudt

WeedSeal®
– forhindrer nedefra
kommende ukrudt

Sandbox™
– holder sandet i
sandkassen adskilt
fra jorden
AquaSafe™
– beskytter folien
og forstærker
havebassinet

Forkæl dig selv
og din have
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Fibertex® Quality Gardening
Fem stærke produkter
Med Fibertex® Quality Gardening opnår du de samme fordele, som
professionelle har haft i mere end 45 år.
Stærkt materiale – beskadiges
ikke under installation og ved
belastning
Fleksibelt og nemt at arbejde
med
Lader vand og luft trænge
igennem
Miljøvenlige råvarer – ingen
kemikalier

Der følger
en detaljeret
brugsanvisning
med hvert
produkt.

WeedSeal

®

Reducerer ukrudt i have- og stenbede
Den sorte dug forhindrer lyset i at
trænge igennem og hæmmer dermed
ukrudtets vækst
Mere end 95% lystæt
Lader vand, gødning og luft trænge
igennem, men ikke nedefra
kommende ukrudt
Optimale vækstbetingelser for
planterne – dugen holder på vand og
sørger for konstant jordtemperatur
Levetid tildækket mere end 25 år
Levetid uafdækket op til 5 år

Anvend to lag WeedSeal®, hvis meget
aggressive former for ukrudt såsom
kvikgræs, padderokker og lign.
skal reduceres.

Hvis du ikke vil kæmpe
med det seje ukrudt, er
®
WeedSeal den bedste
løsning for at opnå
minimal vedligeholdelse
i haven.

1×12 m
1×25 m
WeedSeal® er en 100%
miljøvenlig løsning.

Genanvendelig
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Universal
Forhindrer kørespor i indkørslen
Dugen fordeler trykbelastningen,
og du får en flot og jævn indkørsel
i mange år
Vand trænger nemt igennem dugen,
og du undgår, at din flisebelægning
skrider
Kan også bruges alle de steder, hvor
Fibertex Patio® anvendes

En flot indkørsel har
stor betydning for
helhedsindtrykket af dit
hus.
®

Fibertex Universal
sørger for, at din flotte,
nyanlagte indkørsel
holder i mange år.

1×12 m
1×25 m
®

Fibertex Universal
anvendes på områder
med tung belastning
såsom indkørsler, parkeringspladser, oplagringsarealer, legepladser mv.

Patio

®

Forhindrer myretuer på terrassen
Dugen forhindrer, at sand pumpes
op, og du får en flot og jævn
terrasse i mange år
Vand trænger nemt igennem, og du
undgår, at din flisebelægning skrider
Anvendes også til omfangsdræn,
faskine- og stendræn, afdækninger
mv.

Hvis du ikke vil have
myretuer på din terrasse,
®
så læg Fibertex Patio
under dine fliser og nyd
en flot og jævn terrasse
i mange år.

1×12 m
1×25 m
®

Fibertex Patio anvendes
på områder med lettere
belastning såsom
terrasser og gangarealer.
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TM

Sandbox

AquaSafe

Adskiller sand
og jord

Forstærker
havebassinet
Gør havebassinet tæt
og holdbart
Holder i hele bassinets
levetid

Et flot havebassin kan
blive din haves oase.
AquaSafe™ forlænger
fornøjelsen ved at sikre,
at der ikke går hul på
folien.

2×5 m

Hold sandet i sandkassen
adskilt fra jorden ved at
lægge en dug mellem
jorden og sandet.

Undgå sammenblanding af sand
og jord
Vandgennemtrængelig

1.7×1.7 m

Nem at bruge

Tip: Læg evt. en dug over
sandkassen for at beskytte
den, når den ikke er i brug.

Beskytter folien mod
punktering af skarpe
sten eller andre
ødelæggende
genstande

– og meget, meget mere
med Fibertex Quality Gardening
®

Beskyt mod snavs

Fibertex® Quality Gardening
produkterne er nemme at
klippe og skære i og kan syes
og hæftes.

Optimer dræning

®

Brug dugen i højbed

®

®

WeedSeal , Fibertex Patio and Fibertex Universal er registrerede
varemærker af Fibertex Nonwovens A/S.
AquaSafeTM and SandboxTM er varemærker af Fibertex Nonwovens A/S.

Fibertex Nonwovens A/S
Svendborgvej 16
DK-9220 Aalborg
Denmark
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