
אלמנט תיחום דגם 'אלון'
שיפור מרחב המחייה של עצי רחוב.

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.
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דעלבו שדח ימ בג ד ארם  קשו  ןייטשרם

* קידוח אלמנטים בקומפלט להעברת צינורות השקייה בהזמנה מיוחדת. 

קבצי ה-PDF באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי (תא"י 5528). 
עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה-PDF במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.
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תעלת נטיעה המשכית לעצי הרחוב

אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית אקרשטיין
משרד מכירות ותצוגה ראשי: רחוב המדע 8, הרצליה פיתוח
www.ackerstein.co.il ,09-9596666 :טלפון להזמנות

חיסכון 
העשרת  באנרגיה

הנוף העירוני

הפחתת 
נגר עילי

מייצר תחום 
נוחות אקלימית 

מעודד הליכה

מרכך סביבה 
בנויה

בעל ערך
תרבותי והיסטורי

הטמעת
CO2 משפ ר

סביבות עבודה

הקטנת אי חום 
עירוני

שיפור איכות 
אוויר

העלאת ערך 
נדל"ן

בית גידו ל
טבע עירוני

פתח בור נטיעה מורחב 
1.0x1.90מ'

רצועת עזר
מסעה

חניהריצוף מנקז אקוסטון מעל ריצוף מנקז אקוסטון מ
אבן מעברתעלת נטיעה המשכית

ריצוף מנקז  מכסה ארובות אוורור
אקוסטון מצע מהודק
מבנה מסעה חצץ שטוףאלמנט תיחום דגם "אלון"
מגבל שורשים
יריעה גיאוטכנית
קווי טיפטוף בשרוול צינור מחלק השקיה

אדמת מבנה לפי מפרט
אדמת מבנה לפי מפרט

צינורות אוורור עומק
תעלת נטיעה המשכית לעצי רחוב קרקע מקומית

Dummy TextDummy Text

www.ackerstein.co.il

