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Veg Tech

Veg Tech Perennmatta (SE)
Produktdatablad

Användningsområde
Produkten används som vegetation i mark- och trafik-
miljöer (tex rabatter, slänter och rondeller) samt på  
bjälklagsuppbyggnader (tex gröna innergårdar och  
biotoptak).
Vid val av art ska växtplatsens lokala förutsättningar  
(sol/skugga, vintertemperatur, vindexponering etc)  
samt dränering och vattentillgång beaktas.

Beskrivning 
Den förodlade växtmattan består av etablerad vegeta-
tion, odlingssubstrat och en stomme av kokosnät. Över 
tid kommer rötterna att etablera sig genom stommen i 
underliggande jordlager och kokosnätet att förmultna.

Artikellista 
Art* Svensk benämning Artikelnr.

Cotoneaster x suecicus  
Coral Beauty

svenskt parkoxbär 2-12065

Geranium x cant. 'Karmina' liten flocknäva 2-12060

Geranium x cant. 'St Ola' liten flocknäva 2-12062

Polypodium vulgare stensöta 2-12064

Thymus mix timjan mix 2-12061

Waldsteinia ternata gullgröna 2-12066

Vinca minor vintergröna (blå) 2-12067

* Cotoneaster är en vedartad buske, övriga arter utgörs av perenna 
  örter. Mer utförlig information finns på vegtech.se 

Teknisk data 
Odlingsplats Sverige 

Ingående material Stomme av kokosnät, substrat, växter

Modulmått Ca 55 × 34 cm (1 m² = 5,35 st)

Höjd Ca 40-50 mm (substrat) + växter

Vikt (leveransfuktig) Ca 25-35 kg/m²

Förpackning Mattorna levereras staplade på pall, 
max 40 st (7,5 m²)

Miljöinformation
Veg Tech Perennmatta består enbart av naturmaterial  
och kan komposteras.

Montering och skötsel
Perennmattorna ska monteras omgående vid leverans.  
Utläggning ska göras under perioden maj till  
september i god tid före vintern. I övrigt hänvisas till  
gällande monterings- och skötselanvisning.

Våra färdiga växtmattor med marktäckande arter är enkla att anlägga. De ger direkt en tät och vacker vegeta-
tionsyta som hjälper till att hålla ogräs borta och minskar risken för yterosion vid kraftigt regn. Jämfört med en 
yta planterad med krukodlade perenner är behovet av etableringsskötsel litet. Då ytan ser färdig ut från första  
dagen minskar även risken för vandalisering.

Förbered ytan Snabbt montage

Färdig yta


