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TYPEN VEGETATIEMAT
Met Sempergreen ® vegetatiematten heeft
u direct een volwaardige begroeiing voor
dak of bodem. Onze met zorg gekweekte
matten zijn bij levering altijd voor minimaal
95% begroeid. Na aanleg ontstaat daardoor
direct een groen en duurzaam resultaat.
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TYPEN SEMPERGREEN® VEGETATIEMATTEN
Sempergreen ® kweekt de volgende typen
vegetatiematten:
•
Sedummixmat
•
Sedummixmat T
•
Sedummixmat TD
•
Sedum-kruidenmat
•
Sedum-gras-kruidenmat
•
Sedum-grasmat
•
Sedum-wildflowermat
•
Wildflowermat
•
Schaduwmat
•
Bees & Butterfliesmat
Hieronder leest u meer over de
verschillende typen vegetatiematten.
BEPLANT MET SEDUM
Een Sempergreen ® vegetatiemat is
biologisch afbreekbaar. De Sedummixmat
is de meest toegepaste vegetatiemat voor
groene daken. Deze mat is beplant met tien
tot twaalf verschillende soorten Sedum. De
plantjes groeien op een basis van kokos en
een speciaal door Sempergreen ® ontwikkeld
substraat. Sedum is goed in staat om water
in het blad op te slaan en kan daarom
uitstekend functioneren onder diverse
weersomstandigheden.

VOOR ELK KLIMAAT EEN SPECIALE MAT
Niet alle Sedumsoorten groeien
overal even goed. Dat heeft te maken
met klimaatverschillen. Droogte en
temperatuurverschillen hebben grote
invloed op planten. Sempergreen ® heeft
voor elk klimaat een speciale mix van
Sedums samengesteld, waarmee de matten
worden beplant. Vermeld bij uw aanvraag
daarom altijd waar uw project zich bevindt.
Zo weet u zeker dat u het allerbeste
resultaat krijgt!
ANDERE VARIËTEITEN
Sempergreen ® levert ook vegetatiematten
met Sedum in combinatie met andere
variëteiten zoals kruiden, wilde bloemen,
(sier)grassen en schaduwminnende planten
Daarnaast is er ook een bij- en
vlindervriendelijke vegetatiemat met een
grote variëteit aan waard- en nectarplanten.
ANDERE DRAGERS
Naast de vegetatiematten op een kokos
drager kweekt Sempergreen ® ook
vegetatiematten op andere dragers,
waaronder type T (kokos met extra
verstevigingsnet voor zeer hellende daken)
en type TD (extra dikke vegetatiemat).
MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u terecht in het
downloadcenter op onze website www.
sempergreen.com/downloads. Hier bekijkt
u gedetailleerde factsheets van elk type
vegetatiemat.
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VOORBEELD SEDUMMIXMAT:

VOORBEELD SEDUM-KRUIDENMAT:

VOORBEELD BEES & BUTTERFLIESMAT:

VOORBEELD SEDUM-WILDFLOWERMAT:
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