groene
daken
& bodembedekking

Al sinds onze oprichting in 1996
combineert Sempergreen liefde
voor de natuur met een duurzame
ambitie die verder reikt dan de
dag van morgen. Binnen onze
afdeling productontwikkeling
& innovatie ontwikkelen we
producten en concepten die een
belangrijke bijdrage leveren aan
klimaatbestendig bouwen en
daarmee een oplossing bieden voor
de actuele klimaatproblematiek.
Zo maken we het leven in de stad
een stuk groener, aangenamer en
leefbaarder voor onszelf en voor
toekomstige generaties.

over
sempergreen
Sempergreen - kweker in hart en
nieren – werkt dagelijks vanuit de
visie om de kwaliteit van leven te
verbeteren met kwaliteitsproducten
voor groene daken, groene gevels
en kant-en-klare bodembedekking.
Onze ambitie als marktleider is om
samen met onze klanten de wereld
een stukje groener te maken.

platte
daken
Met Sempergreen 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
oppervlakte. Een groendak ziet er
niet alleen mooi uit, het biedt ook
een directe verbetering van het
leefmilieu voor mens en dier.
Alle Sempergreen vegetatiematten
zijn bij levering 95% voorbegroeid.
Bovendien is het onderhoud van
een Sedumdak relatief eenvoudig.
Zowel bij nieuwbouw als renovatie
levert een groendak punten
op binnen BREEAM of LEED
certificering, altijd in combinatie
met andere maatregelen.

DIRECT
GROEN

MINIMAAL
ONDERHOUD

Elk dak en elke situatie is anders.
Laat u adviseren door onze
deskundige projectadviseurs over
de juiste systeemopbouw voor uw
project.
Bekijk ook eens het adviescentrum
op onze website voor online advies
op maat of download gratis de
BIM-bibliotheek van onze
groendaksystemen.

VERBETERING
LEEFMILIEU

hellende
daken
Als hellende daken voorzien
worden van een groendak bieden
ze een prachtig visueel effect.
Speciaal voor (sterk) hellende
daken heeft Sempergreen de
perfecte oplossing ontwikkeld.
De verstevigde Sedummixmat
type T is - in combinatie met
de juiste systeemopbouw uitermate geschikt voor hellende
toepassingen.

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

We adviseren u graag over de
juiste opbouw voor uw project.

Sempergreen biedt een ruim
assortiment aan biodiverse
vegetatiematten. Zo is er keuze uit
matten met Sedum in combinatie
met kruiden, wilde bloemen of
grassen. Of kies voor een groendak
met de Bees & Butterfliesmat.
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.
Sempergreen adviseert u graag
over het juiste onderhoud van uw
biodiversdak.

biodiverse
daken
VERHOGING
VAN DE
BIODIVERSITEIT

GEFASEERD
ONDERHOUD

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

lichtgewicht
daken
Soms vraagt de draagconstructie
van een plat dak -van bijvoorbeeld
schuren of carports- om een
lichtgewicht groendak. Ook voor
bedrijfshallen en distributiecentra
met grote dakoppervlakken is
deze lichtgewicht oplossing goed
toepasbaar.
De installatie is eenvoudig en het
onderhoud is minimaal. Zo maakt
u van uw grijze dak in een handomdraai een duurzaam groendak
en profiteert u van voordelen zoals
warmteregulatie en verlenging van
de levensduur van uw dak.

WARMTE
REGULEREND

MINIMAAL
ONDERHOUD

VERLENGT
LEVENSDUUR DAK

groene stad
van de toekomst

VERHOOGT RENDEMENT
ZONNEPANELEN

VERHOOGT BIODIVERSITEIT

ABSORBEERT REGENWATER

VERHOOGT GEVOEL
VAN WELZIJN

VERLAAGT
OMGEVINGSTEMPERATUUR

groendak voordelen

Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.
Weersextremen leiden tot wateroverlast, hitteproblematiek
en slechtere luchtkwaliteit. Groene maatregelen, waaronder
groendaken spelen een belangrijke rol binnen klimaatbestendig
bouwen. De stad van de toekomst is zonder meer een groene stad.

LUCHTZUIVERING
CREËERT
BRANDWERENDE LAAG

VERLENGT
LEVENSDUUR DAK

Met een groendak draagt u bij aan
luchtzuivering. De planten van een
groendak filteren fijnstof uit de
lucht en zetten CO2 om in zuurstof.

VERKOELING

CREËERT WAARDEVERMEERDERING PAND

DIRECT
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Groene daken dragen bij aan het
verlagen van de temperatuur 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 van uw pand
betekent dit ook dat de airco
minder hard hoeft te werken, met
energiebesparing als resultaat.

ZORGT VOOR
SCHONERE LUCHT

VERMINDERT
OMGEVINGSGELUID
BUITEN EN BINNEN

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 in 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.

AANGENAAM
BINNENKLIMAAT

Een Sempergreen
Biodiversiteitspakket is een
ecologische toevoeging op uw
groendak. Hiermee verhoogt u op
eenvoudige wijze de biodiversiteit
op uw extensieve groendak.
Het pakket bestaat uit zand, grind,
bonte maaskeien, 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 nestgelegenheid,
beschutting en voeding.

VERHOOGT
BIODIVERSITEIT

EENVOUDIG
TOEPASBAAR

biodiversiteits
pakket

sedum
trays
Sempergreen Sedumtrays zijn kanten-klare modules die rechtstreeks
op het dak geplaatst worden. Ook
als een lichtgewicht toepassing
noodzakelijk is, kan een Sedumtray
dé oplossing bieden. De Sedumplanten zijn voorbegroeid in de tray,
waardoor uw dak direct groen is.

Sempergreen Sedumtrays zijn
verkrijgbaar in diverse afmetingen
en materialen. Bij levering is de tray
altijd minimaal 95% voorbegroeid.
Bovendien is de installatie zeer
eenvoudig. Zowel platte daken als
licht hellende daken zijn geschikt
voor toepassing van Sedumtrays.

Onze projectadviseurs adviseren
u graag over de juiste Sedumtray
om van uw dak in een handomdraai een groendak te maken.
EENVOUDIGE
INSTALLATIE

DIRECT
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project
advies
DUURZAME
OPLOSSINGEN

KENNIS
PARTNER

ADVIES
OP MAAT

Sempergreen is uw specialist voor
het duurzaam vergroenen van uw
dak of bodem. Onze expertise is
gebaseerd op jarenlange ervaring
met grote en kleine projecten
wereldwijd. Elk project en elk
klimaat is anders. Voor een goed en
deskundig advies neemt u contact
op met onze projectadviseurs.
Zij adviseren u graag over de juiste
systeemopbouw, afgestemd op de
hellingshoek en situering van uw
dak of bodem.
Bezoek ook onze website voor
online projectadvies en download
geheel vrijblijvend bestekteksten,
technische tekeningen, productbladen, 3D opbouwen, BIMobjecten, aanleginstructies en
onderhoudsadvies.

www.sempergreen.com/projectadvies

De Sempergreen Sedummixmat
is uitermate geschikt als
bodembedekking. Middenbermen,
rotondes, taluds, maar ook
begraafplaatsen en tuinen zijn
eenvoudig te vergroenen met
Sedummatten. Zo creëert u
meer groen in de stad, terwijl het
onderhoud minimaal blijft.
Ook voor infravraagstukken, zoals
het vergroenen van de ruimte
tussen de rails van trams en treinen,
is Sempergreen de aangewezen
partner. Wij bieden u graag een
oplossing op maat.

sedum
bodembedekking

ABSORBEERT
REGENWATER

MINIMAAL
ONDERHOUD

Sedummixmatten zijn eenvoudig
te plaatsen en de beplanting
blijft laag, waardoor trams en
treinen er zonder problemen
overheen kunnen rijden en
het zicht van weggebruikers
niet wordt beperkt.
Daarnaast zijn de groene
bodembedekkingssystemen van
Sempergreen onderhoudsarm.

OPLOSSING TEGEN
WATEROVERLAST

OPNAME CO2 EN
FIJNSTOF

groen
spoor
De ruimte rondom infrastructurele
projecten biedt de uitgelezen kans
voor meer groen in de stad.
Naast middenbermen, rotondes
en taluds zijn ook trambanen en
spoorlijnen eenvoudig te vergroenen.
Het implementeren van biodiversiteit
rondom infrastructuur is van belang
voor een fijne leefomgeving voor
mens en dier. Met het vergroenen
van de ruimte tussen rails worden
steden groener en ontstaat een
aangenamer leefklimaat.

contact
Sempergreen Group
Defensieweg 1
3984 LR Odijk
T: + 31 343 539 699
E: info@sempergreen.com

www.sempergreen.com

