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Plantekasser av impregnerte relief trepaneler
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Internett: www.unikwall.no

Store plantekasser med 4 stk imp relief trepanel og 
hjørnelist. Fothøyde ca. 50mm

Store firkant plantekasser leveres flatpakket med toppbord som ramme, hjørnelister og 
skuer, 4 relief imp. trepaneler med påskrudd alu-liner uten bunnplate. Eventuell damfolie
er tilpasset innvendige mål, varmluftsveiset og testet for tettehet.Folien festes under 
toppbordene.

Høyden :ca.   50 cm
Bredde : ca.. 140 cm
Lengde : ca.  140 cm

For permanent 
oppstilling på gater og 
plasser.

Pris pr stk kr. 5750,- 
Pris ved kjøp av 10 stk eller
 flere 5250,-

Priser er eks. mva 

Disse kassene kan også 
leveres med damfolie mot 
et pristilleg på kr. 1000,- 
eks mva.
Monterer man en fontene 
kreves det strøm fram tll 
kassen.
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Endevegg av 2mm Cortenstål eller Corn-Alu aluminnium plate leveres med 
skruehull og Ejopt skruer

Disse plantekasser leveres flatpakket som vist i deler over. Alu-liner 
bunnplate med drenering, toppbord som ramme, 2 endevegger med skruhull 
og skruer, 2 relief imp. trepanel med påskrudd alu-liner. 

Plantekasser av impregnerte relief trepaneler
Firkantkasser med 2 stk impregnert relief trepanel med 
endepanel av Cortenstål eller Corn- Aluminium. 
Fothøyde ca. 12cm slik at de kan flyttes med truck,

Høyden :ca.  60 cm
Bredde : ca.. 60 cm
Lengde : ca.  60 cm

Høyden :ca.   60 cm
Bredde : ca..  60 cm
Lengde : ca.  140 cm

Pris pr stk kr. 4100,- 
Pris ved kjøp av 10 stk 
eller flere kr.3700,-/stk

Priser er eks. mva 

Pris pr stk kr. 2900,- 
Pris ved kjøp av 10 stk 
eller flere kr.2600,-/stk



Andre produkter fra UNIK Wall as
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Fasade med 
relief trepaneler

Gabioner

Hagemur Støttemur

Fasade med gabioner

Diverse 


