
Sekskanten



Let at montere! 

Værktøj: 
Hammer og træklods
Skruemaskine m. bits
Vaterpas og svensknøgle

Sørg for plant underlag, evt. en lille flise un-
der hjørnerne. Brug vaterpas

Kassens sider monteres på hjørnestolpernes 
horn.

Alle 6 sektioner samles, hvorefter de bankes 
sammen med hammer og klods.
Træk stålviren gennen de indvendige øjer, 
stram op og spænd.

Læg bænkene på plads og skru dem fast.

Færdig til plantning på 10-15 minutter.

Sekskant på dæk, f. eks. tag eller P kælder.

Sekskant på tyndt muldlag, over installatio-
ner eller vanskelige graveforhold.



Sekskanten er en stor plantekasse, uden 
bund.
Den kan fås med og uden bænk

Sekskanten er beregnet til permanente træ-
plantninger, hvor muldlaget er tyndt eller af 
blandet kvalitet, afdræning af plantehul er 
vanskelig eller usikker, på dæk, hvor der er ri-
siko for kabler, ledninger og fortidsminder ved 
gravearbejde.

Plantning:
Træet stilles på jorden i kassen, (”Sekskanten” 
kan evt. samles omkring træet) vækstmedie 
eller jord fyldes op, og bunddækkeplanter 
plantes som finish.

Træet vil med tiden fylde ”sekskanten” med 
rødder som selv vil finde vej ned og ud i omgi-
velserne. 

Sekskanten fås i 2 modeller, med og uden sid-
debænk

”Sekskant med bænk” er 245 cm bred og  45 
cm høj 

”Sekskant mini” uden bænk er 165 cm bred 
og 40 cm høj

Sekskanten

Beskytter mod saltstænk, hele året. Sparer 
opsætning af saltværn.

Beskytter mod påkørsel

Giver ekstra jordvolumen

Forebygger sammenpakket jord og trafikska-
der

Let at vande

Kan ikke overvandes, ingen drænproblemer.

Beskytter træet mod cykler, hunde og hær-
værk.

Let at montere

Vedligeholdelsesfri

Enkelt tidløst design skaber miljø i byrum-
met!

          



www.klerk.dk
Besøg vores hjemmeside med
• Sortsbeskrivelser
• Billeder
• Firmabeskrivelser
• Videoklip
• Info med foldere
• Opslagstavle

Besøg også gerne planteskolen.

Vi giver kaffe og rundvisning
med faglig snak.
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