
PERENNMATTA 

Marktäckande växtlighet direkt
Färdiga växtmattor av marktäckande perenner ger direkt 
en tät och vacker vegetationsyta som hjälper till att hålla 
ogräset borta. 

Veg Tech Perennmatta odlas i en kokosstomme som  
underlättar montaget och minskar risken för yterosion vid 
exempelvis kraftiga regn.

Växterna är välutvecklade vid leverans och etablerar sig 
snabbt på sin nya växtplats. Jämfört med en yta planterad 
med krukodlade perenner är behovet av etableringssköt-
sel minimalt. Då ytan ser färdig ut från första dagen mins-
kar dessutom risken för vandalisering av planteringen.

Enkel att anlägga och hantera

Snabb etablering

Kan skydda effektivt vid erosionsrisk

Minskad ogräsetablering

Begränsat behov av etableringsskötsel

Minskad risk för vandalisering

PRODUKTFÖRDELAR

Stensöta på mur Partille kyrka
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Timjanmattor i nya exploateringsområdet Bäckaslöv, Växjö

Färdigt resultat från dag ett med  
minimalt behov av etableringsskötsel.



PRODUKTER

Våra perennmattor produceras i egna odlingar i Småland. De marktäckande mattorna är enkla att anlägga och 
ger ett färdigt och vackert resultat från start. 

Låg krypande buske med vita 
blommor och rikligt med röda 
bär. Vintergrön. 

Artikelnr 2-12065
Mått 55 × 34 cm
Höjd 30-60 cm
Blommar juni
Zon I-IV
Läge Sol-skugga

Tålig och snabbväxande näva 
med riklig mörkrosa blomning. 
Delvis vintergrön. 

Artikelnr 2-12060
Mått 55 × 34 cm
Höjd 20-25 cm
Blommar juni-juli
Härdighet A*
Läge Sol-halvskugga

Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’, svenskt parkoxbär

Tålig och snabbväxande näva 
med riklig vit blomning.  
Delvis vintergrön. 

Artikelnr 2-12062
Mått 55 × 34 cm
Höjd 20-25 cm
Blommar juni-juli
Härdighet A*
Läge Sol-halvskugga

Geranium x cantabrigiense ’St Ola’, liten flocknävaGeranium x cantabrigiense ’Karmina’, liten flocknäva

Robust ormbunke med par- 
flikiga blad. Trivs i steniga,  
fuktiga jordar. Vintergrön. 

Artikelnr 2-12064
Mått 55 × 34 cm
Höjd 10-40 cm
Blommar juni-juli
Härdighet A
Läge Sol-skugga

Polypodium vulgare, stensöta

Marktäckare med grönt glansigt 
bladverk och blå blommor.  
Vintergrön. 
 

Artikelnr 2-12067
Mått 55 × 34 cm
Höjd 10-15 cm
Blommar maj-juni
Härdighet A
Läge Halvskugga-skugga

Vinca minor, vintergröna (blå)

Tålig med riklig gul blomning. 
Klarar både sol och skuggiga  
lägen. Vintergrön. 
 

Artikelnr 2-12066
Mått 55 × 34 cm
Höjd 15-20 cm
Blommar maj-juni
Härdighet A
Läge Sol-skugga

Waldsteinia ternata, gullgröna

Innehåller flera arter som blom-
mar från vitt till mörkrosa.  
Ej ätlig. Delvis vintergrön. 
 

Artikelnr 2-12061
Mått 55 × 34 cm
Höjd 5 cm
Blommar maj-augusti
Härdighet A*
Läge Sol

Thymus mix, timjan
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Montage på ogräsfri jord Montage på jord med ogräsinslag

Underlag och plantering
Bäst resultat uppnås på väldränerad jord med god närings- 
status som ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom maskros, 
kvickrot, kirskål och tistlar. Underlaget ska vara jämnt så att 
vegetationsmattan får bra jordkontakt vid utläggning. 
 
Vattna ytan ordentligt innan utläggning och lägg mattorna  
tätt kant i kant. Vid montage i branta slänter förankra  
mattorna med träspik, se vidare under förankringsfäste/träspik. 
 
Vattna igenom mattorna och det underliggande jordlagret 
direkt efter montaget samt regelbundet under 3-4 veckor efter 
plantering. Fortsatt etableringsbevattning görs därefter vid 
behov under de två första växtsäsongerna. 
 
Skötsel
 ∙ Rensa bort eventuellt ogräs så fort som möjligt
 ∙ När vegetationen är etablerad vattna under torkperioder. 
 ∙ Gödsla en gång per år med långtidsverkande  

gödselmedel

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se

EXEMPEL UPPBYGGNADER

PRAKTISKA RÅD

1. 30-50 mm Perennmatta

2. Befintlig ogräsfri luckrad jord
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1. 30-50 mm Perennmatta

2. 200 mm ogräsfri  luckrad jord

3. Ogräshämmande fiberduk

4. Befintlig luckrad jord
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