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Læhegn

EXPO-NET læhegn

Læhegn i forbindelse med køkkenhaven giver et langt større udbytte,
da det forhindrer ødelæggende
vindturbulens, som er skadelig for
planterne.

EXPO-NET læhegn, der er
fremstillet af plastmaterialet PE,
giver de bedste betingelser for
en miljøvenlig atmosfære i haven
og på terrassen, og ikke mindst
Læhegnet formindsker desuden
giver læhegn meget fine befrostangreb, insektangreb, jordtingelser for planters og træers
erosion og vandfordampning,
vækst.
og derved reduceres behovet for
vanding og sprøjtning.
Net er at foretrække som læhegn
fremfor en mur eller et plankeEn god lævirkning giver ofte en
værk, der skaber turbulens,
tredobling af væksten.
hvirvelvinde og dermed forøget
vindhastighed og træk.
Dette problem kan i øvrigt
reduceres ved at anbringe en
netramme for enden af muren.
Nettet reducerer vindhastigheden
med ca. 50 % lige bag nettet.
Virkningen aftager med afstanden fra nettet.

Læhegnet er også meget effektivt
til overdækning af mistbænke i
stedet for glasvinduer. Det er
faktisk bedre, fordi man undgår
overophedning og tillader den
naturlige regn som vanding
samtidig med, at nettet bidrager til
at findele regnen – også en positiv
virkning for afgrøderne.
For nærmere oplysninger om
vores læhegn, kontakt venligst
EXPO-NET Danmark A/S eller
besøg vores hjemmeside og læs
mere:
www.expo-net.dk

Tekniske specifikationer:
Varenr.

DB-Nr.

5215364-100

Type

Maskestr. Tråd

Bredde

Længde

Farve

1498070 105

5 x 5 mm

1,3 mm

100 cm

10 m

Grøn

5215366-100

2219327 105

5 x 5 mm

1,3 mm

100 cm

25 m

Grøn

5293366-145

1498013 93

5 x 5 mm

1,3 mm

145 cm

25 m

Grøn

7518281-4200 5118512 EXPO-1211 8 x 6 mm

2,9 mm

200 cm

25 m

Grå

Alle mål er cirkamål.
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