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CIĘŻKIE 
PRZEDMIOTY

Wymagane min. 
dwie osoby do 
przenoszenia 
elementów

OSTRE 
KRAWĘDZIE

Praca w rękawicach 
ochronnych

CIĘŻKIE 
PRZEDMIOTY

Praca w 
obuwiu 
ochronnym

ZACHOWAJ 
BEZPIECZEŃSTWO

Wymagana odzież 
odlaskowa, kaski 
ochronne oraz inne 
elementy BHP

Instrukcja montażu 

Dana instrukcja przedstawia rekomendowaną instalację
modułowego systemu antykompresyjnego RootSpace



element pionowy

Pokrywa napowietrzająca

WAŻNE 

Wykop w ziemi i układanie elementów RootSpace 

	   
	  
	

ELEMENTY:

A Element pionowy x4
B Pokrywa napowietrzająca x1
C Panel boczny (opcjonalnie) 
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1. Należy się upewnić, że dół ma wymiary adekwatne do 
instalowanego systemu, aby uniknąć bocznych 
nacisków, prowadzących do zachwiania elementów 
podczas instalacji.

2. Przed wypełnieniem substratem należy zainstalować 
rząd pokryw napowietrzających na brzegach, aby 
upewnić się, że konstrukcja tworzy kąt prosty.

3. Do wypełniania elementów należy używać specjalnego 
substratu w warstwach nie większych niż 25 cm. Każdą 
warstwę należy lekko zagęszczać, by osiągnąć 75-80%
zagęszczenia. 

Podbudowę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją. 
Elementy systemu należy układać na wypoziomowanej i 
wodoprzepuszczalnej podbudowie wykonanej zgodnie z 
projektem drogowym. 

Na jeden moduł składa się pokrywa napowietrzająca, 
element pionowy oraz opcjonalnie panel boczny. 
Wiecej niż jeden moduł współdzieli z poprzednim 
elementy pionowe.



1     Łączenie dwóch elementów
          pionowych A

W pierwszej kolejności połącz dolne 
zaczepy, następnie zrównaj krawędzie i 
przesuń w dół do momentu pełnego 
połączenia.

2

3

Montaż opcjonalnego panelu bocznego C

W razie potrzeby  można użyć opcjonalnego panelu 
bocznego. Należy go zainstalować przed montażem 
pokrywy napowietrzającej.
Zlokalizuj męską i żeńską końcówkę i wsuń panel. 
Upewnij się, że zaczepy (dwa na górze i jeden na 
dole) weszły na klik.

Montaż pokrywy 
napowietrzającej B

Pokrywę napowietrzającą montujemy 
na górnych zaczepach, wciskając 
do momentu kilknięcia.

Kontynuować jak powyżej



Przykładowy schemat układania elementów RootSpace pod 
drzewem

4    Łączenie elementów pionowych A
          jeden na drugim dla uzyskania wielopoziomowej 
          konstrukcji

Aby stworzyć wielopoziomową konstrukcję 
elementy należy połączyć ze sobą w pionie

Sub-base and drainage installed below
RootSpace to structural engineer's/
engineer's requirement/detail

SASLCB Arborguy strapped anchor
system c/w ground anchors

GLTWGNA twinwall geonet
laid over RootSpace structure

Road construction to engineer's details

Tree grille support frame set on
concrete haunch

RRHYDRIA RootRain Hydrogrille single aeration/
irrigation system with cast inlet

ZETA 1500mm x 1500mm tree grille
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RootSpace structure - 2 modules deep x
10 modules across x 10 modules wide

(1 x 2 x 2 module void below Root
Director) loaded with Rootsoil 20

Drainage layer - 150mm depth of
clean angular stone around sides
and base of RootSpace structure

RRARBV150A Arborvent 150 double inlet
aeration/irrigation system with cast inlets

fitted to RootSpace Airflow inlet

RootForm1500mm x 1500mm
root barrier filled with concrete

to engineer's specification
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GRN30 plastic open reinforcing mesh,
30mm aperture laid below and around
sides of RootSpace structure
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SECTION A-APLAN WITH CANOPY HIDDEN

Package includes the following GreenBlue Urban
products:

RootSpace uprights - 432 No. 500mm x 500mm x 600mm

RootSpace Airflow deck - 96 No. 500mm x 500mm x 70mm

Rootsoil 20 to fill RootSpace and Root Director spaces
(including root ball volume) - allow 30.85 Cu. m per tree.
Additional allowance needs to be made for settlement

RootStart Mycorrhiza - apply to tree pit at time of planting in
accordance with manufacturer's recommendations - allow
200g per tree

GBU Hydrogrille irrigation system

Arborvent 150 double inlet aeration/irrigation system with
cast inlets

RootForm root barrier

GLTWGNA twinwall geonet - 25 Sq. m

GBU GRN30 plastic open reinforcing mesh, 30mm aperture
- 50 Sq. m
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PHGBU 1014TREE PIT SYSTEM INSTALLATION

TREE PRODUCT PACKAGES

1:50 @ A3
HIGH VOLUME TREE PIT WITH

ROOTSPACE & ROOT DEFLECTORS

SASLP Arborguy strapped anchor system secured with
ground anchors

ZETA 1500mm x 1500mm tree grille

Note:

Special drive rod required for SASLP installation

Structural engineer's note:

For increased strength and stability in soft ground conditions,
specify RootSpace modules to incorporate side panel inserts
to tree pit perimeter

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszym Działem Technicznym.

GCL Sp. z o.o
ul. Pabianicka 26 lok. 6
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