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SEMPERGREEN®

De grootste ontwikkelaar en leverancier van
vegetatiematten voor groene daken,
voorbegroeide panelen voor groene gevels
en kant-en-klare bodembedekkers.
Dat is Sempergreen®.
Jarenlange ervaring, prachtige projecten en eigen
kwekerijen in Nederland, Amerika en China
garanderen u het allerbeste projectresultaat.
Sempergreen® staat voor kwaliteit, eerlijk advies,
perfecte begeleiding en een prima prijs.
Kortom: direct-groene oplossingen hoe en waar u
maar wilt.

‘Making the world a bit
greener every day’

Een enthousiast team, dat ruim honderd
medewerkers telt, werkt voortdurend aan de
kwaliteit van onze duurzame producten. We zijn
tenslotte kwekers. Met een groen hart en oog voor
de natuur.
Vanuit eigen kwekerij leveren wij wereldwijd. Hoe,
wanneer en waar u maar wilt. Want juist omdat
we groot zijn, kunnen we flexibel zijn. Samen
maken we uw project tot een succes. Naturally.

SEMPERGREEN®

VEGETATIEMATTEN
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.
Een Sempergreen® vegetatiemat is biologisch
afbreekbaar. De -meest toegepaste- Sedumixmat
wordt beplant met tien tot twaalf verschillende
soorten Sedum en is toepasbaar op elke type dak
en als bodembedekker. Sempergreen® levert ook
vegetatiematten met andere variëteiten zoals
kruiden, wilde bloemen en (sier)grassen op diverse
typen dragers.
VOORDELEN
•	Direct-groen en
duurzaam resultaat
• Weinig onderhoud
• 	Eenvoudig en snel
te verwerken
• 	Lichtgewicht oplossing
mogelijk (al vanaf 35 kg/m2)
• 	Voor elk klimaat een speciaal
gekweekte vegetatiemat
• 	Diverse milieuvoordelen o.a. regenwaterretentie,
isolatie, opname CO2 en fijnstof
• 	Stimulering biodiversiteit

www.sempergreen.com/nl/vegetatiemat

SEMPERGREEN®

PLANTMATTEN
De voorbegroeide, biologisch afbreekbare
Sempergreen® plantmat is overal toepasbaar
waar direct na aanleg volwaardige beplanting
gewenst is. Langs taluds, op hellingen en
in plantsoenen.

Een Sempergreen® plantmat bestaat uit een
kokosmat met beplanting. Bij levering heeft
de plantmat een begroeiing van minimaal 85%.
Dat garandeert direct een groen resultaat.
Plantmatten zijn onder meer leverbaar met
Hedera, Waldsteinia, Vinca en Geranium.

VOORDELEN
•	Snel en eenvoudig
toepasbaar
• 	Geschikt voor platte en
hellende toepassingen
• 	Weinig onderhoud
(géén inboet)
• 	Direct volwaardig resultaat
(begroeiingspercentage
minimaal 85%)
• 	Minimale kans op onkruidgroei
door volledige afdekking ondergrond
• 	Erosiewerende functie op hellingen en taluds

www.sempergreen.com/nl/plantmat
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SEMPERGREENWALL
Verticale tuinen of groene gevels zijn uitermate
geschikt voor het introduceren van meer groen in
stedelijke gebieden. Er is weinig ruimte nodig om
een grijs oppervlakte te veranderen in een
weelderige SemperGreenwall.
Een SemperGreenwall wordt opgebouwd uit
Flexipanels en afgewerkt met een goot en een
omlijsting. Elke SemperGreenwall wordt voorbegroeid
in onze kwekerij met een zorgvuldig geselecteerde
plantenmix.
Elke situatie is uniek en elk klimaat is anders. Daarom
heeft Sempergreen® Vertical Systems haar plantassortiment uitvoerig getest. Zo kan uw groene gevel
naar wens worden ingeplant, Ook patronen en logo’s
kunnen aangebracht worden in onze plantschema’s.
Zon of schaduw, outdoor of indoor: onze vele
referentieprojecten laten zien dat de
SemperGreenwall letterlijk overal groeit.
Een webbased irrigatiesysteem in combinatie met
een onderhoudscontract garandeert u een blijvend
groene uitstraling.

www.sempergreen.com/nl/sempergreenwall

SEMPERGREEN®

FLEXIPANEL
Het Sempergreen® Flexipanel is het meest flexibele
systeem op de markt voor verticaal groen.
Flexipanels zijn de bouwstenen van een
SemperGreenwall. De in eigen kwekerij
voorbegroeide panelen (62 x 52 cm) kunnen
eenvoudig op elke muur en gevel worden
gemonteerd en bieden direct een groene aanblik.
Het Sempergreen® Flexipanel bestaat uit:
• TPO membraam aan achterzijde
• Speciaal ontwikkelde en geperste substraatmat
• Capillair, UV bestendig en sterk vlies
• Beplanting
Dankzij het gebruik van lichte materialen in
combinatie met een speciaal ontwerp zijn zelfs
gewelfde oppervlakken geen probleem. Bij levering
is het Flexipanel voor minimaal 90 % begroeid.
VOORDELEN
• Direct-groen resultaat dankzij voorbegroeide panelen
•	Door flexibel materiaal
overal toepasbaar
• Plant Care System voor
toedienen water en voeding
• Lichtgewicht oplossing (45kg/m2)
•	Beplanting naar wens en situatie gevel
•	Diverse milieuvoordelen o.a. isolatie,
heat island reductie, opname CO2 en fijnstof
www.sempergreen.com/nl/flexipanel
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Vraag eenvoudig en snel
een persoonlijk advies
voor uw project aan op
www.sempergreen.com/nl/advies

