Veg Tech - Vi är redo för säsongen!
Svårt att tänka sej att våren snart sätter i gång men lika härligt varje år. Vi på Veg Tech längtar till säsongsstarten
som börjar om några veckor. Vi laddar för fullt på alla avdelningar. Maskiner är servade inför produktionen och
personalen står redo att hjälpa dej som kund på bästa sätt.
Vad har vi på gång?






En helt ny katalog för 2018 finns att beställa
Besök oss på NORDBYGG 10-13 april
Vi förstärker oss i Göteborgsområdet
Ansök om bidrag för mer stadsgrönska alla kommuner!

Vi vill presentera 3 nya produkter





Hydropack Sedum-ört-gräs
Torräng för tak
Flytande växtö

Nya katalogen 2018
Beställ våra nya katalog här »
Vi vill inspirera och hjälpa dej som kund att skapa ännu grönare och mer
levande städer inför framtiden.

Nordbygg - Nordens största
byggmässa
Vi ses väl på Nordbygg den 10-13 april?
Kom och prata grön stad med oss! Flera av våra tekniska säljare
kommer att finnas på plats för att visa och berätta om våra gröna
växtsystem som fördröjer dagvatten, ökar den biologiska mångfalden,
förbättrar luftkvalitén mm.
Saknar ni biljett? Vi har fribiljetter.
Registrera din biljett via denna länk »
Använd kampanjkod: vegtechnb18

Välkommen Charlotta!
Vi vill hälsa Charlotta Callerfjord välkommen till oss på Veg Tech. Hon
kommer att jobba som teknisk säljare främst med våra tak- och
fasadsystem och utgår från vårt kontor i Göteborg.
Vill du träffa eller prata med Charlotta? Hon är redan i gång med
försäljningen av vårt produktsortiment.
E-post cc@vegtech.se eller tel 070-602 18 08

Härliga nyheter, hör upp alla kommuner!

Passa på att planera in mer grönska i stadsmiljön!
Boverket går ut och ger mer än 1 miljard i bidrag till kommuner som investerar i stadsgrönska.
Pengarna kan användas till gröna tak, planteringar, dagvattenanläggningar, våtmarker precis det som vi är
experter på. Kontakta oss på Veg Tech, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just era gröna projekt.
Ansökan görs genom boverket »

Ny produkt
Hydropack® Sedum-ört-gräs
Allt-i-ett modul med klicksystem för enkel och smart montering med
inbyggd vattenreserv.
Multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar
byggnaden & gynnar den biologiska mångfalden.








Allt-i-ett system - ger en ren installation
Hög vattenhållande förmåga med upp till 45 liter/m²
Stabil konstruktion och lång livslängd
Innehålller 20-tal arter - Hög artrikedom & biodiversitet.
Klicksystem motverkar förflyttning och minimerar vindfång
Även till branta tak upp till 45°

Läs mer här »

Ny produkt
Torräng för tak
Sedum-ört-grästak ersätts med Torräng för tak.
Arterna består av samma sorter som i Sedum-ört-gräs men
Torrängsmattan är odlad i kokos. Detta ger nya möjligheter som
exempelvis att jordlagret kan ökas för att skapa en högre vattenhållande
förmåga. Samma produkt är lämplig att anläggas på mark i exempelvis
slänter, trafikmiljöer, skärgård och på bjälklag.
Läs mer om Torräng för tak »

Ny produkt
Flytande växtö
För prydnad i dammen.
Veg Techs flytande växtö:
- Förskönar park- och trädgårdsdammen
- Flyter fritt i dammen
- Planteras med 24 stycken örtpluggplantor
- Levereras färdigplanterad
- Minimalt med skötsel
- Fåglar kan hitta ett hem
- Gynnar Biologisk mångfald
Läs mer om denna produkt »

Följ oss för inspiration och
referenser
Facebook »
Linkedin »
You tube »
Instagram »

Se vår film - Tillsammans mot en grönare värld »

