
אלמנט תיחום דגם 'אלון'

כולנו מסכימים כי לעצים תרומה משמעותית למרחב העירוני. העצים נותנים צל, מייצרים לחות, מהווים 
בית גידול ומקנים לעיר איכות ויזואלית ומרגוע מהנוף הבנוי.

על מנת להבטיח את עתידם של העצים בסביבה בנויה, מרוצפת, צפופה ורווית תשתיות, יש לתכנן את 
בית הגידול של העץ כחלק אינטגרלי מפרופיל הרחוב. חברת אקרשטיין פיתחה פתרונות חדשים שיבטיחו 
את הצלחת העצים הנטועים במרחב מרוצף, לצד הגנה על תשתיות הרחוב, כל זאת תוך שילוב מערכות 

לניהול נגר עילי.

חברת אקרשטיין, יצרנית מובילה של חומרי בנייה לבית ולמרחב הציבורי, זיהתה את הצורך בפיתוח מוצרים 
ייעודיים שיבטיחו את הצלחתם של עצי הרחוב. מערכת "אלון", מציעה אלמנטים מודולריים לתיחום בור 
הנטיעה תוך שיפור התנאים של עץ הרחוב בשני מישורים: הגדלת פתח הנטיעה לשיפור האוורור וקליטת נגר 

עילי והכוונת הצימוח של שורשי העץ.

על מנת לאפשר צמיחה בריאה של שורשים ללא פגיעה באבני שפה ומבנה המסעות, יש לכוון את השורשים 
ולעודד את צמיחתם לעומק הרצוי. אלמנט התיחום של אקרשטיין בשילוב תעלת גידול המשכית, מהווה פתרון 

איכותי לנטיעת עצים ברחובות עירוניים.

שיפור מרחב המחייה של עצי רחוב.
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קידוח אלמנטים בקומפלט להעברת צינורות השקייה בהזמנה מיוחדת. 	 



אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית אקרשטיין
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תעלת נטיעה המשכית לעצי הרחוב
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