Royal Groendaken
Een groendak in een handomdraai

www.royalroofingmaterials.com

Duurzame Royal groendaken
Groendaken zijn een steeds vaker voorkomende verschijning op daken.
Dat is natuurlijk niet zonder reden. Een groendak biedt namelijk veel voordelen. Zo is het duurzaam en milieuvriendelijk en heeft het uitstekende
isolerende eigenschappen. Royal Roofing Materials biedt drie verschillende groendaksystemen, elk met hun eigen voordelen en eigenschappen.
Voor welk systeem u ook kiest: met deze groendaksystemen heeft u een
groen dak in een handomdraai. Toepassen is namelijk eenvoudiger dan u
wellicht denkt!
Sedumbeplanting
De Royal groendaken zijn voorzien van sedumbeplanting. Dit kan zijn in de vorm
van voorgecultiveerde matten. Dan is het dak direct groen. Het is ook mogelijk
om het dak te voorzien van sedumscheuten. Dat zijn stekken die zich nog gaan
wortelen.
Sedum is een geslacht uit de vetplantenfamilie. Kenmerkend is de opslag van
water in de bladeren. De huidmondjes staan alleen ‘s nachts open, waardoor
overdag het vochtverlies tot een minimum wordt beperkt. Het duurzame karakter van sedum zorgt ervoor dat een groendaksysteem minimaal onderhoud
vergt. Bovendien is deze vegetatie veel minder brandgevoelig dan bijvoorbeeld
gras.
Subsidie
Een groendak biedt volop voordelen, zoals geluidsisolatie, een isolerende werking
tegen hitte in de zomer en het bindt fijnstof. Bovendien levert het een positieve
bijdragen tot de waterhuishouding van regenwater. In veel gemeenten wordt
daarom subsidie gegeven voor een groendak. Meer informatie over subsidies op
een groendak is op te vragen bij uw gemeente.

Royal Sedum Cassettes

Eenvoudig en flexibel modulair groendak
Het groendaksysteem met Royal Sedum Cassettes zorgt direct voor een
groendak. Dankzij de modulaire opbouw is het systeem snel te plaatsen.
Royal Sedum Cassettes zijn licht van gewicht en stellen minimale eisen
aan de onderconstructie en dakopbouw. Dit maakt de Royal Sedum Cassettes geschikt op vrijwel elk dak. Verduurzaming en verfraaiing van het
dak zijn door het plaatsen van de cassettes binnen handbereik.
Vanaf de eerste dag groen
De vegetatie van Royal Sedum Cassette bestaat uit minimaal vijf verschillende
soorten voorgekweekte sedum. Vanaf dag één is het dak een groen dekkend
geheel met voldoende variatie in bloei. Bovendien zijn plaatsing en onderhoud
dankzij de cassettes eenvoudig en uitvoerbaar onder nagenoeg alle weersomstandigheden. Ideaal om een bestaand dak te verfraaien want het is direct groen.
Eenvoud en gemak
Ook bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en eventuele reparaties aan het
dak is het gebruikersgemak groot. Gedurende de gehele levensduur van het
dak zijn de Royal Sedum Cassettes eenvoudig te verwijderen en met behoud
van de beplanting terug te plaatsen. Dit Royal groendaksysteem is daarmee
duurzaam én economisch.
Grenzeloze creativiteit
Royal Sedum Cassettes garanderen een maximale flexibiliteit bij het ontwerpen
van het dak. De creatieve mogelijkheden zijn grenzeloos; er kan volop worden
gecombineerd met andere producten uit het assortiment van Royal Roofing
Materials. Daarbij kan het combineren van een groendak met een luxe dakterras
extra leefcomfort creëren.

Royal Green Roof System (GRS)
Snel een degelijk groendak

Royal Green Roof System (GRS) is een degelijk groendaksysteem en kent
een eenvoudige en snelle verwerking. Royal GRS is een compleet systeem
en bestaat uit drie onderdelen: een voorgecultiveerde sedummat, substraat
– bestaande uit minerale en organische bestanddelen voor een goed functionerend ecosysteem – en een drainagemat. Werkt u met Royal GRS, dan
werkt u met voorgecultiveerde vegetatiematten die meteen groen zijn. Bij
grote dakoppervlakken is met Royal GRS eveneens silolevering met substraat
mogelijk.
Snelle drainage
De drainagemat is verkrijgbaar in een lage of hoge uitvoering, geschikt voor het
platte dak. Bij afschot van meer dan twee procent volstaat de lage uitvoering.
Is het afschot minder dan twee procent dan kiest u voor de hoge uitvoering. De
drainagemat zorgt voor een snelle drainage van water in natte perioden en een
goede beluchting van het wortelsysteem van de planten.

Onderhoud
Geef in een droge periode van meer dan twee weken het sedum water, zodat het groendak
in uitstekende conditie blijft. Plant indien nodig in het voor- en najaar scheuten sedum,
verwijder onkruid, bemest de planten, vul het substraat aan en snoei indien nodig overmatig gegroeide sedum. Controleer regelmatig de hemelwaterafvoeren en vewijder vuil
en bladeren.
Garantie
Royal groendaken staan garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u op de onderdelen van het
groen dak, met uitzondering van het sedum, een verzekerde productgarantie. Daarnaast
is het mogelijk om het systeem te voorzien van Royal Projectgarantie.

FlorDepot

®

Een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden
Door de eenvoudige opbouw is het FlorDepot groendaksysteem snel en
gemakkelijk te leggen. Het systeem bestaat uit een vegetatiemat, een rijke
voedingsbodem en sedum. Een FlorDepot groendak onderscheidt zich
door de unieke balans tussen het lichte gewicht en de waterbufferende
functie.
Lichtgewicht groendaksysteem
De vegetatiemat van recyclebaar PUR-schuim vormt de basis voor het FlorDepot
groendaksysteem. Het materiaal is licht van gewicht en de geprofileerde onderzijde van de vegetatiemat zorgt voor voldoende drainage. Het systeem is toepasbaar op vlakke en licht hellende daken (tot 20°); van tuinhuisje tot fabriekshal.
Gemakkelijk een fraai groendak
Het FlorDepot groendaksysteem wordt afgewerkt met sedumscheuten of voorgecultiveerde sedummatten. Bij de toepassing van scheuten zorgt de vegetatiemat ervoor dat al na één seizoen een dekkend geheel ontstaat.
Met voorgecultiveerde matten beschikt u op de eerste dag van plaatsing over
een fraai groendak.
Royal Roofing Materials denkt mee op projectniveau. Bij grote dakoppervlaktes
behoren siloleveringen met substraat namelijk tot de mogelijkheden.

Worteldoorgroeibestendige dakbedekking

Royalgum Garden (i.c.m. Royal DG Garden)
Royal PVC G
Royal NovoProof
Royal EPDM membraan met hotbonding naad
Resitrix SK W
Sopralene Optima Garden
Sopralene Techno Garden
Flagon TPO EP/PV
ExtruBit
Rhenofol CG

KIES DE HELLINGSHOEK VAN HET GROENDAK

Hellingshoek
> 30 graden
Hellingshoek
20-45 graden
Hellingshoek
20-30 graden
Hellingshoek < 20 graden

Royal Sedum Cassette

Royal GRS:
informeer hiervoor bij
uw verkoopvestiging

Royal GRS 20-30

Royal Sedum Cassette
FlorDepot voorgecultiveerd
FlorDepot scheuten
Royal GRS L
Royal GRS H
Voor de juiste verwerking van de producten raadpleeg de verwerkingsrichtlijnen en de KOMO certificaten.
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Royal producten zijn verkrijgbaar via uw Royal Roofing Materials dak & bouw verkoopvestiging.
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.
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