
AquaplanT
Bij u thuis geleverd !minimum 5 m²

De mooie oplossing voor een groendak

Eénvoudige & snelle plaatsing
Isolerende werking 
in de zomer- en winterperiode 
Langere levensduur van de 
bestaande dakbedekking
Weinig onderhoud

✔
✔

✔

✔

www.aquaplan.com



een biotoop op maat van uw dak

AquaplanT is een kant en klare sedum beplan-
ting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst 
worden voor een groen resultaat. Dankzij zijn 
lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te 
brengen op garages, tuinhuizen, bijgebouwen 
en carports. 

Een sedum groendak is niet alleen mooi, 
het biedt ook tal van voordelen:

• Daling van uw energiegebruik
• Filtert en zuivert het hemelwater
• Luchtzuiverende werking
• Geluiddempend en brandveilig

Keuze 1 - AquaplanT Groendak “TRAY”
De AquaplanT “Tray” is een all-in-one cassette voorzien 
van substraat en sedumplanten. De tray zelf dient als 
waterbuffer. De plaatsing is uiterst snel en eenvoudig. 
De trays hoeven enkel aan elkaar geklikt te worden. 
Wordt aanbevolen bij kleinere daken (<40m²).

• Afmeting tray: 38 cm x 57 cm
• Leg volledige trays naast elkaar
• Trays mogen niet verzaagd worden
• Breng een grindstrook aan 

op de niet bedekte delen

Keuze 2 - AquaplanT Groendak “OP ROL”
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Deze vegetatiemat op rol is geschikt voor alle platte 
en licht hellende daken tot 15°. Wordt aanbevolen bij 
grotere daken (>40m²).

1) Vegetatiemat op rol met Sedum-beplanting 
afmeting: 100 cm breed x 100 cm lang 
diameter: 30 cm (ca. 15 kg/rol)

2) Substraat 
zak van 20 L = 1/2 m² bij ca. 4 cm dikte

3) Wortelwerende drainagemat 
voorzien van 2 fi ltervliezen 
(100 x 118 x 1 cm = 1,6 L wateropvang per 1 m²)
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EENVOUDIG EEN DAK BEDEKKEN…



De bestaande dakbedek-
king dient in goede staat 
te zijn. Breng bij twijfel 
EPDM Rubber Dak aan.

Egaliseren/uitvlakken van 
het substraat (ca. 4 cm dik).

Plaats bij de afvoer de  
Aquaplan Bladvanger 
(30cm x 30cm) en dek  af 
met een straattegel van 
30cm x 30cm.

Rol de vegetatiemat voor-
zichtig uit. Zorg dat de 
matten goed op elkaar 
aansluiten.

Plaats de wortelwerende 
drainagematten met de 
lichte kleur naar boven en 
vouw de overlap uit.

Knip de vegetatiemat 
op maat met een schaar. 
Vul de zone rond de blad-
vanger en  open dakran-
den op met grind.

Strooi 4 cm substraat uit. 
Voorzie een vrije strook 
van 15 cm rond de Aqua-
plan Bladvanger voor een 
grindrand.

Besproei de aangebrachte 
sedum beplanting zodat 
de wortels zich direct kun-
nen hechten in de onder-
grond.

EEN GROENDAK 
IN EEN HANDOMDRAAI

Plaatsing Groendak “OP ROL”
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Opmeten en bestellen
Rechthoekig dak

Meet de lengte en breedte van het dak. 
Bereken de m² dakoppervlak.

L-vormig dak

Splits het dak op in rechthoeken. Meet de lengte en breedte 
van elke rechthoek. Bereken de m² van elke rechthoek en tel 
de oppervlaktes samen. 
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AquaplanT
Gegevens winkel Datum aankoop  / /

Naam  Adres

Gegevens klant Tel.

Naam Adres

Datum + handtekening
voor akkoord bestelling

BESTELLIJST

Opmerkingen:
• Deze week bestellen (*) = volgende week vrijdag bij U thuis geleverd (benelux)
• Te bestellen per volle m² met een minimum van 5 m²
• Niet leverbaar en verwerkbaar tijdens periodes van vorst
• Voor levering krijgt u een telefonische bevestiging
• Voorzie plaatsing binnen 24u na levering om verstikking van de planten te voorkomen

(*) bestelling moet vrijdag voor 10u00 via uw DHZ-bouwmarkt bij AQUAPLAN zijn.

Hulpstuk
Bladvanger 30 x 30 cm (Hemelwaterafvoer)
(exclusief straattegel)

Totaal aantal stuks   .....................  stuks

Keuze 1 - AquaplanT groendak tray-pakket (= max. 60 kg/m2)
Pakket bestaat uit:
Cassette met substraat en sedumplanten

Totaal benodigd aantal m2 ...............................  m2 =   ............................................................ trays

Keuze 2 - AquaplanT groendak op rol-pakket (= max. 80 kg/m2)
Pakket bestaat uit:
sedum vegetatiemat op rol, substraat & wortelwerende drainagemat

Afmeting dak 1 .......................  cm breed x  ......................... cm lang =  ..................... m²

Afmeting dak 2 (L-vormig) .......................  cm breed x  ......................... cm lang =  ..................... m²

Totaal benodigd aantal m2  afronden naar hele m2 =  ....................... m2

www.aquaplan.com


