
El Fiber Roll d'Aquanea



El Fiber roll està disponible sense 
plantació o pre-plantat amb 
espècies autòctones.

A més de la composició habitual, el 
Fiber Roll també es pot produir amb 
altres espècies.

El format estàndard del Fiber Roll és de 3m de llarg i 0'30m de diàmetre. 
També disponible 100% biodegradable amb xarxa exterior de fibra 
de coco.

Fiber Roll pre-plantat a la piscina del viver.

Descripció del producte
Aquanea produeix Fiber Rolls 
vegetalitzats amb espècies 
helòfites autòctonas.

Plantem els Fiber Rolls amb 
9/10 unitats de planta helòfita 
per metre lineal i els deixem a 
les piscines del viver durant un 
període vegetatiu perquè la 
vegetació es desenvolupi i 
s'estructuri en la fibra de coco.

El Fiber Roll pre-plantat s'utilitza en 
projectes de restauració ecològica 
on convé que la  vegetació 
s'estableixi de forma més ràpida. 



El Fiber Roll está format de fibra de coco, un 
producte de rebuig de la closca del coco.

Fiber Rolls sense vegetació, fabricats amb fibra de coco

Aplicacions

• Consolidació de marges fluvials.
• Delimitació de marges de basses i

llacunes en parcs urbans.
• Protecció de marges afectats per

l'erosión de l'onatge produit per
embarcacions i activitats recreatives en
canals, rius o embassaments.

• Tècnica de bioenginyeria del paisatge
per el control de l'erosió i l'establiment
de la vegetació.

Instal·lació de Fiber Rolls pre-vegetats en una riera

Aquanea produeix Fiber Rolls 
sense y amb plantes aquàtiques 
per a diverses aplicacions. 

Pot ser una tècnica excelent per 
establir la vegetació a les ribes de 
llacs, rieres i rius.



Fiber Rolls vegetalitzats y Plant Carpets recent instal·lats i després d'1 any.

Fiber Rolls sense vegetació instal·lats en un parc públic



Especificacions de la xarxa exterior

Material:  
Polipropilè amb protecció UV
2.5mm de diàmetre, cosida sense 
nusos, amb resistència mínima a la 
tracció de 0,84 kN
Resistència al trencament del fil fins 
a 102 kg
Obertura de la xarxa:   
50mm amb malla en forma de 
diamant

També disponible amb xarxa 
exterior de fibra de coco  
(Fiber roll 100% biodegradable)

Farciment

Fibra de coco:  
Ompliment mecànic per mantenir 
una densitat estable

Fibres de 50mm a 100mm de llarg 

Densitat: 

8 a 9kg / metre 

Mesures del rotlle 
3m de llarg 0,3m de diàmetre

Dades tècniques

Fiber Rolls sense vegetació i vegetalitzats amb planta helòfita



•  Els Fiber Rolls es planten a raó de 9 a 10 plantes per metre i es
cultiven a l'aire lliure a las piscines del viver per crear una planta
resistent.

•  El període mínim de producció és de 6 mesos durant la temporada
de creixement (març a setembre).

•  Les arrels de les plantes es desenvolupen en la part inferior i als
costats del Fiber Roll per a garantir una correcta maduresa de la
vegetació.

• Totes les espècies del Fiber Roll son autòctones.



Format estàndard
• Iris pseudacorus

• Scirpus holoschaenus

• Carex vulpina

• Juncus inflexus

A més de la composició 
estàndard també es poden 
produir, per encàrrec, amb 
altres espècies.

 Espècies contingudes en el Fiber Roll vegetat
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