Groene daken
& bodembedekking

Over

SEDUM PLAZA

Sedum Plaza is een Belgische onderneming met Nederlandse
roots. Daarom richten wij ons zowel op de Belgische als op de
Nederlandse markt.
Ons assortiment is zodanig samengesteld dat we een
uitgebreid pakket kunnen aanbieden m.b.t. groendaken en
tuinoplossingen.
We staan graag voor u klaar voor al uw vragen.
Kwaliteit is een kernbegrip bij Sedum Plaza. We streven naar
een goede kwaliteit, verloop en leverbetrouwbaarheid.
We benadrukken niet alleen de productkwaliteit, maar ook
onze services en after-sales hebben bij ons hoge prioriteit.

Platte
Daken
Met de vegetatiematten creëert u een groendak in een
handomdraai. In stedelijk gebied is vaak weinig ruimte
beschikbaar voor groen, maar platte daken bieden kilometers aan
potentiële groene oppervlaktes.
Een groendak ziet er niet alleen mooi uit, het biedt ook directe
verbetering van het leefmilieu van mens en dier.
Alle vegetatiematten zijn bij levering 95 % voorbegroeid.
Bovendien is het onderhoud van een sedum-dak zeer eenvoudig.
Elk dak en situatie is dan ook anders. Laat u adviseren door onze
deskundige projectadviseurs over de juiste systeemopbouw voor
uw project.

Hellende
Daken
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen renovaties,
conceptueel bouwen, projectmatige woningbouw en groene
architectuur.
Door middel van integrale benadering kunnen groene daken
een een belangrijke rol spelen in het realiseren van een
energiezuinige, onderhoudsvriendelijke en duurzaam
gebouwde omgeving.

Als hellende daken voorzien worden
van een groendak bieden ze een
prachtig visueel effect. Speciaal voor
(sterk) hellende daken hebben we dan
ook de perfecte oplossing.
De verstevigde Sedum-mixmat type T,
is in combinatie met de juiste
systeemopbouw uitermate geschikt
voor hellende toepassingen.

Biodiverse
Daken
Waar gebouwd wordt, wordt het ecosysteem verstoord. Met een
biodiversiteitsdak draagt u bij aan natuur, inclusief bouwen en het
in stand houden van de biodiversiteit in uw omgeving. Daken bieden
vele mogelijkheden voor toepassing van biodiverse
vegetatiematten. Met de juiste onderhoudsmethode vormt u een
oase aan vlinders, bijen, vogels en andere insecten.

We bieden een ruim assortiment aan biodiverse vegetatiematten. Zo is er de
keuze uit matten met sedum in combinatie met kruiden, wilde bloemen of
grassen.
Of kies voor een groendak met de Bees & Butterflies-mat.
De speciaal geselecteerde waard- en nectarplanten bieden een bron van
voedsel en vormen een essentiële schakel in de levenscyclus van vlinders. Zo
komt u in actie tegen bijen- en vlindersterfte.

BiodiversiteitsPakket
Een biodiversiteitspakket is een ecologische toevoeging aan uw groendak.
Hiermee verhoogt u op een eenvoudige wijze de biodiversiteit op uw
extensieve groene dak.
Het pakket bestaat uit zand, grind, bonte kaaskeien, eiken boomstammetjes,
een insectenhotel en een biodivers plantenpakket. De zorgvuldig
geselecteerde producten hebben een gunstige invloed op het leefklimaat van
vogels, bijen, vlinders en andere insecten.
Het biedt een nestgelegenheid, beschutting en voeding.

Lichtgewicht
Daken
Soms vraagt de draagconstructie van een plat dak van
bijvoorbeeld carports of schuren om een lichtgewicht
groendak. Ook voor bedrijfshallen en distributiecentra met
grote dakoppervlakken is deze lichtgewicht oplossing goed
toepasbaar.
De installatie is een eenvoudig en het onderhoud is minimaal.
Zo maakt u van uw grijze dak in een handomdraai een
duurzaam groendak en geniet u van de vele voordelen zoals
warmteregulatie en verlenging van de levensduur van uw dak.
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Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van de
klimaatverandering. Weersextremen leiden tot
wateroverlast, hitteproblematiek en slechtere
luchtkwaliteit. Groene maatregelen, waaronder
groendaken spelen een belangrijke rol binnen de
klimaatbestendig bouwen. De stad van de
toekomst is zonder meer een groene stad.

Luchtzuivering
Met een groendak draagt u bij aan
luchtverzuivering. De planten van een groendak
filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO² om in
zuurstof.
Verkoeling
Groene daken dragen bij aan het verlagen van de
tempertatuur in de stad. Oppervlakten met
planten warmen minder snel op en houden
minder warmte vast. Bovendien verdampen
planten water, wat leidt tot verkoeling van de
lucht. Zo wordt een koeler en aangenamer
stedelijk klimaat gecreëerd. Voor het
binnenklimaat betekend dit ook dat de airco
minder hoeft hoeft te werken, met
energiebesparing als resultaat.

Waterberging
Om de steeds vaker voorkomende overlast
door hevige regenval te beperken wordt
het belangrijker om waterretentie op
daken toe te passen. Onderzoek heeft
aangetoond dat groene daken minimaal
50% van de neerslag kunnen opslaan in
de drainagelaag, het substraat en de
vegetatie.
De hedendaagse groendaken gaan nog
een stap verder door het regenwater
volledig op te slaan en gecontroleerd af te
voeren. Het vasthouden van water door de
planten zorgt voor een goede verdamping
waardoor er een verkoelend effect
optreed.
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Sedum
Kant- en
klare trays
De kant en klare sedumtrays kunnen rechtstreeks op het dak
geplaatst worden.
Ook als een lichtgewicht van toepassing noodzakelijk is, kan deze
tray dé oplossing zijn.
De sedumplanten zijn voorbegroeid in de tray
waardoor uw dak direct groen is.

De trays zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en materialen. Bij levering is de tray
minimaal voor 95% voorbegroeid. Bovendien is de installatie zeer eenvoudig.
Zowel platte daken als licht hellende daken zijn geschikt voor toepassing van de
sedumtrays.
Wij adviseren u graag over de juiste sedumtray om van uw dak in een handomdraai een
groendak te maken.

Verschillende
Kant- en klare pakketten
Click 'n go
Met het Groendakpakket ‘Click ‘n go’ kan het dak in zeer
korte tijd worden omgetoverd in een groendak.
In het pakket zit een beschermdoek, dat aangebracht
dient te worden om de dakbedekking te beschermen. De
kant-en-klare Sedumtrays kunnen hierop geplaatst
worden. De Click ‘n go Sedumtrays hebben een afmeting
van 45,0 x 49,5 cm en zijn eenvoudig in elkaar te klikken
op het dak.

Place 'n go
Met het Groendakpakket Place ‘n go kan het dak in zeer
korte tijd worden omgetoverd in een groendak.
In het pakket zit een beschermdoek, dat aangebracht
dient te worden om de dakbedekking te beschermen. De
kant-en-klare Sedumtrays kunnen rechtstreeks naast
elkaar geplaatst worden op het dak.
De Place ‘n go Sedumtrays hebben een afmeting van
50 x 50 cm en zijn zeer eenvoudig te installeren.

Verschillende
Kant- en klare pakketten
Lichtgewicht pakket
Niet elk dak kan het Groendakpakket Plat dragen. Speciaal
hiervoor is het Groendakpakket Lichtgewicht ontwikkeld.
Met deze bijzondere oplossing kan bijna elk dak
getransformeerd worden tot een groendak.
De bouwlagen van dit lichtgewicht groendaksysteem zijn
daarnaast zeer eenvoudig te plaatsen.

Aroma pakket
Met het Groendakpakket Aroma kan een groendak met
gevarieerde kleurrijke vegetatie worden gecreëerd. De
beplanting van dit type sedumdak bestaat uit een mengsel
van bloeiende en aromatische kruiden, aangevuld met een
aantal Sedumplanten. Bijen en vlinders houden er enorm
van! Het groendakpakket Aroma draagt daarmee bij aan
het vergroten van de biodiversiteit.

Verschillende
Kant- en klare pakketten
Groendakpakket plat
Het Groendakpakket Plat is toepasbaar op daken met een
maximale hellingshoek van 5°.
De bouwlagen van dit groendaksysteem vormen de basis
voor een duurzaam groendak. De substraatlaag is een
voedingsrijke ondergrond die zorgt voor gezonde en
sterke Sedumbeplanting.

Biodiversiteitspakket
Het biodiversiteitspakket is een groendaksysteem van 6m². Dit pakket
is samengesteld in samenwerking met De Vlinderstichting om meer
biodiversiteit op een extensief groendak te creëren.
Met dit biodiversiteitspakket proberen we de ecologische waarde te
verhogen. De zorgvuldig geselecteerde producten hebben een
gunstige invloed op het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en
andere insecten. Het biedt naast nestgelegenheid ook beschutting en
voeding.

Installatie
SedumPlaza
We komen graag bij u op locatie om u te adviseren over
het geschikte groene dak en de mogelijkheden.
Elk pakket verkrijgbaar bij SedumPlaza is gemakkelijk
zelf aan te leggen. Geeft u het werk toch liever uit
handen? Wij kunnen ook het groendak voor u aanleggen.

Sedum
Bodembedekking
Met onze sedummatten is het los implanten
van bodembedekkende planten verleden tijd.
Zo voorkomt u een kostbaar en tijdrovend project
met veel onderhoud, zoals inboeten, wieden en
schoffelen.
Deze mixmatten zijn uitermate geschikt als bodembedekking:
middenbermen, rotondes, taluds, maar ook begraafplaatsen
en tuinen zijn eenvoudig te vergroenen.

De kant en klare sedum/plant matten zijn bij levering
volwaardig begroeid, vragen zeer weinig onderhoud en
zijn veelzijdig toepasbaar.
Het standaard assortiment bestaat uit een aantal zeer sterke
bodembedekkers.
De meest toegepaste plantsoorten zijn:
Geranium cantabrigiense, Vinca minor, Waldsteinia ternata
en Hedera helix.
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