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PERENNMATTA - FÄRDIG RABATT DIREKT

Marktäckande växtlighet direkt

Veg Techs färdiga mattor av marktäckande perenner
ger direkt en tät och vacker vegetationsyta. De täta
marktäckande arterna hjälper till att hålla ogräset borta. Ytan blir mer lättskött än en yta som är planterad
med konventionella perenner.
Perennmattor lämpar sig utmärkt i anläggningar
med höga krav på estetik och finish. Den armeras av
en stomme av kokosfiber vilket gör den lätthanterlig,
tålig samt skyddar mot yterosion vid exempelvis kraftiga regn. Växterna är välutvecklade vid leverans och de
etablerar sig snabbt på sin nya växtplats med minimal
etableringsskötsel.
Då ytan ser färdig ut från första dagen minskar risken
för vandalisering av planteringen.

Växternas rotsystem binder ihop mattan tillsammans med en
armerande stomme av kokosfiber.

FÖRDELAR MED FÄRDIGA PERENNMATTOR
Snabb och säker etablering
Minimalt skötselbehov
Håller fröogräset borta

Perennmattorna är lätthanterliga
och etablerar sig snabbt på sin nya plats.

Skyddar mot erosion
Minskad risk för vandalisering

Tätt och grönt med Vinca minor, vintergröna.
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Minimalt skötselbehov och
färdigt resultat från dag ett!

Timjanmattor i exklusiv parkmiljö

VEG TECH
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EXEMPEL
Stadsparken, Lund

Lundabornas gröna oas mitt i staden. I juni 2016
invigdes solens och skuggans trädgård där
500m² av Veg Techs perennmatta med Vinca
minor etablerades.

Anläggning av perennmattor med Vinca minor,
vintergröna i oktober 2015. Foto från juni 2017.

BO17 Vallastaden, Linköping

Med temat ”människan bygger staden” växte
nya bostadsområdet vallastaden fram. Många
aktörer har skapat en grön, tät och levande
stadsdel med innovativa lösningar. Veg Tech
har levererat flertalet produkter för tak, fasader,
mark och vatten.

Den grönländska fingerörten är en härlig marktäckare i
slänter. Blommar med små vita blommor.
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En ny perennyta blir färdig på en eftermiddag

Trött på att rensa ogräs? Färdiga mattor av marktäckande sorter av Thymus sp. mixade arter timjan fick den här innergårdens rabatt att blomstra.

En väl förberedd yta fri från rotogräs ger en god
grund för en bra etablering för bästa resultat.

Slottsparken, Malmö

Timjan- och smultronmattor anlagda i den
världsberömde trädgårdsdesignern Stefano
Passerottis visningsträdgård ”Rugiada mente
della natura”.

Minimalt med skötselbehov med Veg Techs prennmattor.
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Fragaria vesca ’Rügen’, månadssmultron
Frodig marktäckare som blommar och ger
smultron samtidigt. Kommer tidigt på våren
och har grönt bladverk långt in på hösten,
ej revande.
Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

Geranium x cantabrigiense ’Karmina’, liten flocknäva
Marktäckare med mörkrosa blommar.
Riklig blomning, kan vara delvis vintergrön.

Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

Hedera helix ’Hestor’, murgröna, storbladig
Storbladig murgröna med friskt, mörkgrönt bladverk och vit ådring.
Artikelnr
Mått
Zon
Läge
Höjd

2-12054
0,34 × 0,55m
Juni-juli
B
Sol-halvskugga
20-25 cm

Artikelnr
Mått
Zon
Läge
Höjd

2-12024
0,4 × 1,25m
C
Sol-halvskugga
5-10 cm

Potentilla tridentata ´Nuuk´ ,
grönländsk fingerört
Vintergrön marktäckare med mörkt gröna blad
och vita stjärnformade blommor. Härdig, trivs
bra på väldränerad jord.
Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

2-12055
0,34 × 0,55m
Maj-juni
I-VII
Sol-halvskugga
10-20 cm

Finns som
örtpluggplanta

Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

2-12312
0,4 × 1,25m

2-12043
0,34 × 0,55m
Maj-augusti
B
Sol
5 cm

2-12311
0,4 × 1,25m

Waldsteinia ternata waldsteinia, gullgröna
Tålig marktäckare med gula blommor som klarar
av att växa i skugga till halvskugga samt i soliga lägen med fuktig jord.

2-12020
0,4 × 1,25m
maj-juni
B
Halvskugga-skugga
10-15 cm

Artikelnr
Mått
Blomningstid:
Zon
Läge
Höjd

2-12017
0,4 × 1,25m
Juni
B
Sol-skugga
20 cm

Finns som
örtpluggplanta

ODLA
T

H

VEG TE
AV
C

H

ODL
AT

2-12056
0,34 × 0,55m
B
Sol-skugga
10-40 cm

Thymus sp. mixade arter, timjan
Mixade arter med timjan som ger en levande yta
med olika skiftning. Blommar från vitt till mörkrosa. Lockar till sig insekter. Ej ätlig. Delvis vintergrön.

Vinca minor, vintergröna
Krypande vintergrön marktäckare med
mörkgrönt glansigt bladverk och ljusblå
blommor.
Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

2-12025
0,4 × 1,25m
I-II (III)
Halvskugga-skugga
10 cm

NY! Polypodium vulgare, stensöta
Vintergrön, robust ormbunke med enkla parflikiga
blad.Trivs i steniga, fuktiga jordar även i torrare, soliga lägen.

Leptinella dioica, grönkotula
Ormbunksliknande blad med frisk grön färg
och ett tätt växtsätt, används exempelvis som
fogväxt i stenpartier. Planteras ej senare än
september.
Artikelnr
Mått
Zon
Läge
Höjd

2-12029
2-12001
0,4 × 1,25m
0,34 × 0,55m
Juni-juli
B
Sol-halvskugga
20-25 cm

Artikelnr
Mått
Blomningstid
Zon
Läge
Höjd

2-12019
0,4 × 1,25m
Juni-sept
B
Sol
20 cm

Geranium x cantabrigiense ’St Ola’ ,
biokovonäva
Marktäckare med vita till ljusrosa blommar.
Riklig blomning, kan vara delvis vintergrön.
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Zonangivelser enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta
eller bokstavsbeteckning efter Perennboken.
(red. Görling, K):
B=

Perenn som kan odlas över hela landet. Kräver för god
övervintring och utveckling en skyddad och dränerad
växtplats.

C=

Perenn som kan odlas i stora delar av landet. Kräver för
god övervintring och utveckling en skyddad och dränerad växtplats.

Perennmatta

VEG TECHS BUSKMATTA
Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’
krypoxbär

Perfekt för slänter - minimalt med skötsel

De färdigodlade mattorna ger direkt en tät
yta och det går snabbt att täcka stora ytor.
Buskmattorna baseras på en stomme av kokosfiber,
ett tunnare jordskikt och en väl tillvuxen yta av buskvegetation. Med buskmattornas hjälp får man omgående ett starkt vegetationsskikt som binder det underliggnade materialet. På så sätt får man en effektiv
erosionssäkring av exempelvis branta slänter. Det täta
växtsättet hos buskmattorna gör att skötselbehovet
blir minimalt och håller oönskad vegetation borta.

Tuff buske som klarar stadsklimat bra.
Blommar med små, vita blommor och
sätter rikligt med röda bär. Vintergrön.
Artikelnr

2-12027

Zon

IV

Läge

Sol-skugga

Höjd

0,3-0,6 m

Mått

0,4 × 1,25 m

Vikt

30-45 kg/m²

Leverans

Rullade och lastade på pall

MONTAGE AV PERENNMATTA OCH BUSKMATTA
Förberedelser av underlaget
Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot, kirskål och åkertistel. Beroende på den befintliga underlaget/jordens kvalitet bör den antingen kompletteras med
ny växtjord av god kvalitet, jordförbättras eller gödslas. Undvik dock
gödsling vid höstplantering. Underlaget skall vara jämnt så att perennmattorna/buskmattorna får bra jordkontakt vid utläggningen.
Åtgärder mot rotogräs
Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att lägga ut en ogräs
hämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med
att skarvarna överlappas ordentligt. En ogräsfri jordblandning påförs
därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan också i förväg åtgärdas genom att täcka marken med en icke ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget.
Perennmattor hanteras enkelt av 1-2 personer.

Montage på ogräsfri jord
30-50 mm Perennmatta
Befintlig ogräsfri jord luckras

Montage på jord med ogräsinslag
30-50 mm Perennmatta

Utläggning av perennmatta

200 mm ogräsfri jord

Lägg mattorna tätt kant i kant ovanpå ett
förberett underlag.
Mattorna kräver bra jordkontakt vid
utläggning och ytterkanterna täcks väl
för att förhindra uttorkning.
Perennmattans jordlager ska placeras under
angränsande ytor.
Om mattan monteras i branta slänter eller utsätts för
extrema vindar bör den förankras med exempelvis träspik.
Vatten är viktigt
Efter utläggning vattnas ytan noga. Under de första veckorna efter
montaget ska mattorna vattnas igenom så att det blir blött under
mattan. Efter ett tag kommer nya rötter att söka sig ner i jorden och
behovet för vattning minskar. Vi rekommenderar bevattning under
de 2 första säsongerna.
Skötsel
De marktäckande arterna har genom sitt växtsätt en ogräshämmande verkan. Det finns risk att oönskad vegetation kan
uppkomma om vegetationen är mer svagväxande i något parti.
Ogräsrisken är vanligtvis störst i randzoner där den marktäck-ande
vegetationen gränsar mot andra ytor. Eventuellt ogräs
skall rensas bort så fort som möjligt. När den marktäckande
vegetationen etablerats behöver den bara vattnas under
mycket torra förhållanden.

Ogräshämmande fiberduk
Befintlig jord - luckras

Gödsling
Utförs lämpligen vartannat år med långtidsverkande
gödselmedel (ca 30 g/m²) eller motsvarande.

Fiberduk - ogräsduk
Har en hämmande effekt på
oönskad vegetation.
Håller sin ogräshämmande
funktion i ca 5 år.
Duken bryts ned av UV-ljus.
Fakta
Artikelnr

9-12031

9-12032

Bredd

2,4 m

4,8 m

Längd

100 m

100 m

Vikt

100 g/m²

100 g/m²
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