van het veld

Dé Sedummat voor
extensieve dakbegroeiing
Sedumdirect
Sedumdirect “De Kwekerij” kweekt en produceert al meer dan
10 jaar Sedummatten, Sedumscheuten en Sedumpluggen.
Door de hoge kwaliteit Sedum kiezen veel gerenommeerde
groendaksysteemleveranciers in Nederland en daarbuiten
voor Sedumdirect. De matten bestaan uit een unieke mix
van verschillende soorten Sedum die geschikt zijn voor het
Nederlandse klimaat, weinig onderhoud behoeven en ideaal zijn
voor lichtgewicht dakbegroeiingsconstructies.

Toepassingen
De Sedummatten worden onder andere toegepast op platte en
hellende daken die worden voorzien van een extensieve dakbegroeiing. Daarnaast worden de Sedummatten ingezet als
bodembedekker op de volle grond bij rotondes, tussen tramrails,
taluds, etc.

Verscheidenheid
In de matten zijn 5-8 verschillende soorten Sedum aanwezig
welke zorgen voor een mooie verscheidenheid. De matten zijn
goed afgehard, hebben minimaal 1 winterperiode doorstaan en
hebben een dekkingsgraad van minimaal 85 %. Naast Sedum
kunnen de matten ook worden gecombineerd met een mix van
wilde bloemen, grassen en kruiden.

Voordelen Sedumdirect
• Hoge kwaliteit • Uitstekende service
• Snelle en tijdige levering (binnen 48 uur)
• Onverslaanbaar in prijs/kwaliteit!

“De keuze van de professional”
Voor meer informatie: www.sedumdirect.nl
Voor een gedegen advies en/of offerte: info@sedumdirect.nl of bel naar +31 (0)45 535 23 94
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“De keuze van de professional”

Aanleg		
De Sedummatten dienen zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) na
levering te worden verwerkt. Na installatie de matten rijkelijk
beregenen en dit verscheidene dagen (afhankelijk van het weer)
herhalen. Het is van belang als de matten niet direct worden
verwerkt deze op een koele, droge en een donkere plek op te
slaan. Voor het beste resultaat dienen de matten elkaar circa
25 mm te overlappen.

Specificaties
		

Sedumsoorten
Dekkingsgraad
Gewicht (droog)
Gewicht (nat)
Dikte
Aanbevolen hoeveelheid

Min. 5-8
Ca. 85 %
Ca. 10 kg/m2
Ca. 15 kg/m2
2-4 cm
Oppervlakte + 2,5 %

Afmetingen		
		

SD Sedummat*
SD Sedummat gewapend*
SD Sedummat/wilde bloemen/kruiden*
Pallet

*Matten kunnen ook op rol worden geleverd 100 x 200 cm

100 x 120 cm
100 x 120 cm
100 x 120 cm
Ca. 50 m2

Voor meer informatie: www.sedumdirect.nl
Voor een gedegen advies en/of offerte: info@sedumdirect.nl of bel naar +31 (0)45 535 23 94

