Greenmakers

Dé oplossing voor het eenvoudig aanleggen van groene daken, borders, rotondes en
trambanen. Een direct vol begroeid groendak en/of kant- en klare bodembedekkers voor
borders? Greenmakers heeft vegetatiematten ontwikkeld, die bestaan uit minimaal 10 soorten
Sedum. Doordat de vegetatiematten met de hoogst kwalitatieve substraten zijn opgebouwd
garanderen wij een 95% volgroeide mat welke 99% onkruidvrij is. Direct een mooie groene en
natuurlijke uitstraling. Door de diversiteit van de planten blijft de kwaliteit behouden op iedere
zon en halfschaduw locatie!
' Duurzaam, efficiënt en veelzijdig toepasbaar; Greenmakers voor de groen(e)oplossing'

Wij adviseren maatvoering 120 cm x 100 cm in verband met logistiek en transport. Andere
maten zijn uiteraard bespreekbaar. De vegetatiematten van Greenmakers zijn direct aan te
brengen op een drainagebaan voorzien van een substraatlaag van 60mm.
Wat zijn de eigenschappen van de Greenmakers Sedum vegetatiematten?
Aantal plantsoorten: 10 tot 15 voor zon en halfschaduw
Treksterkte kokosmat: ca. 10kN/m
Gewicht: droog ca. 10 kg/ m²/ verzadigd ca. 15 kg/m²
Dikte kokos vegetatiemat: 1,5-2,5cm
Bedekkingsgraad: ca. 95%
Afmeting plak of rol: 120 cm x 100 cm
99% onkruidvrij
Onderhoud
Om de Sedum vegetatiematten van Greenmakers in een uitstekende conditie te houden is
weinig onderhoud vereist. Kortom; behoudt van een prachtig groendak tegen beperkte
onderhoudskosten. Het brede assortiment aan plantsoorten zorgt voor vele bloeimomenten in
het groeiseizoen. En uiteraard jaarrond een groenblijvend dak.
Wij adviseren:
- Opnemen en afvoeren van ongewenste vegetatie (onkruid) in de vegetatie.
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
o Betreft: onkruiden groter dan 30 mm hoog
- Opnemen en afvoeren van ongewenste vegetatie (onkruid) in de grindstroken.
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
o Betreft: onkruiden groter dan 10 mm hoog

Greenmakers

- Opnemen en afvoeren van vuil uit hemelwaterafvoeren
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
- Aanbrengen van langwerkende meststof
o Periode: mei/ september
o Organische meststofvan natuurlijke oorsprong
o Hoeveelheid: 1kg/10m²100gr/ m²
o Frequentie: 2x per jaar, nooit bemesten met heet weer of heet weer opkomst binnen 2 dagen.
Strooi op een bewolkte dag uw meststoffen.
- Aanbrengen van Sedumstekken of Sedum pluggen t.b.v. inboet kale plekken
o Periode: mei
o Frequentie: 1 x per jaar

Greenmakers levert uiteraard ook maatwerk op projectbasis. Informeer naar de mogelijkheden
om uw project speciaal te maken.
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