Greenmakers

Dit zijn compacte planten met een sterke wortelkluit en zijn resistent tegen zon, hitte en droogte.
De plugplanten komen rechtstreeks van onze kwekerij en zijn van een uitstekende kwaliteit. De
planten overwinteren buiten en zijn daardoor erg afgehard. Door regelmatige snoei zijn de
planten mooi bossig.
Plugplanten van Greenmakers zijn toepasbaar op platte daken en licht hellende daken. Met
plugplanten bepaal je zelf de gewenste uitstraling. Het biedt vrijheid in de keuze wat betreft
kleurschakeringen, bloeitijd, formaat en locatie toepasbaarheid. Hierin adviseren wij graag op
maat over de beste samenstelling en garanderen een prachtig resultaat.
' Vrij van onkruid, uitgebreid assortiment, compact met een sterke wortelkluit;
Greenmakers levert alleen de beste kwaliteit'

Greenmakers maakt gebruik van een zeer breed assortiment pluggen van Sedum, Delosperma,
grassen en kruiden.
Wat zijn de eigenschappen van de Greenmakers plugplanten?
99,9% onkruidvrij
Meer dan 40 soorten Sedum
Standaard goed gebalanceerde mixen mogelijk
Enkel van nature, sterke goed geschikte soorten
Ook meer dan 20 soorten grassen en kruiden op de plug
Goed vertakt/ bossig
Sterke wortelkluit
Minimaal 16 pluggen per m2
Leverbaar in VML, per tray op pallets van 100x120, in palletbox of op cc kar
Ruim 7.000 stuks per pallet 100x120
De plugplanten worden op een drainagebaan in 70mm substraat geplant. Het groendak
ontwikkelt zich tot een mooi en gevarieerd eindresultaat. Wij adviseren 16 tot 20 plugplanten
per m2.

Hoe levert Greenmakers haar plugplanten?
Greenmakers staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Wanneer wij onze plugplanten bij u leveren
hanteren wij onderstaande werkwijze:
Op elkaar gestapeld in de tray waarin de plugplanten gekweekt zijn. Per pallet zijn dit
ongeveer 7.000 planten.
Tray in een lage logo kist. Per pallet zijn dit 3.840 stuks.
Pluggen uit de tray, los in een lage logo kist. Uitsluitend op afspraak en tegen meerprijs.
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In palletbox laden wij de trays rechtop met minimaal 3.760 st/ box.
Op cca karren gaan de trays vlak 288x13 of rechtop 1.440x4.
Onderhoud
Greenmakers heeft een uitgebreid assortiment plugplanten, uiteraard van de beste en meest
duurzame kwaliteit. Inzetbaar op platte daken en licht hellende daken. Maar ook bij specifieke
ontwerpen zijn deze Sedumplanten uitstekend inzetbaar. En uiteraard jaarrond een
groenblijvend dak.
Wij adviseren:
- Opnemen en afvoeren van ongewenste vegetatie (onkruid) in de vegetatie.
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
o Betreft: onkruiden groter dan 30 mm hoog
- Opnemen en afvoeren van ongewenste vegetatie (onkruid) in de grindstroken.
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
o Betreft: onkruiden groter dan 10 mm hoog
- Opnemen en afvoeren van vuil uit hemelwaterafvoeren
o Periode: mei / september
o Frequentie: 2 x per jaar
- Aanbrengen van langwerkende organische meststof
o Periode: mei/ september
o Langwerkende organische meststof van natuurlijke oorsprong
o Hoeveelheid: 40 gr/m², 1kg/10m², 100gr/m²
o Frequentie: 2x per jaar, nooit bemesten met heet weer of heet weer opkomst binnen 2 dagen.
Strooi op een bewolkte dag uw meststoffen.
- Aanbrengen van Sedum pluggen t.b.v. inboet kale plekken
o Periode: mei
o Frequentie: 1 x per jaar

Sedum; wat is het?
Sedum (ook wel vetplant genoemd) slaat water op in de bladeren om langdurige droogte te
overleven. Het maakt niet uit of deze planten in de zon of halfschaduw worden geplaatst, ze
passen zich aan gelang de omstandigheden. Een prachtig langdurig effect op groendaken.
Delosperma; wat is het?
Deze wintergroene vaste plant wordt ook wel de IJsbloem genoemd. Met zijn donkerroze, gele
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of witte bloemkleur bloeit deze plant van ca. mei tot en met juli. De volwassen hoogte van deze
vaste plant is ca. 5 cm en verdraagt een temperatuur tot –15°C. De Delosperma pluggen van
Greenmakers groeien bodem bedekkend en laten zich goed combineren met andere planten.
Grassen
Het assortiment grassen bestaat uit sterke soorten geschikt op een semi-extensief groendak.
Het assortiment is opgebouwd uit groenblijvende en niet groenblijvende soorten en
verschillende bladkleuren.
Kruiden
Het kruiden assortiment is mede samengesteld door onze klanten en ecologen om ook
inheemse soorten aan te kunnen bieden. Het zijn soorten die geschikt zijn voor semi-extensief
of intensieve groendaken.
Overige vegetatie
Het volledige groenpakket van ons betrekken voor uw extensief, semi-extensief of intensieve
groendak? Ook als we het zelf niet produceren staan we voor u klaar om u in één keer een
volledig groenpakket voor het groendak te leveren. Het aanspeekpunt voor advies en levering
van drainagesystemen, substraten, en beplantingen. Greenmakers kweekt in één van
Nederlands grootste productie gebieden van tuinplanten namelijk Midden Brabant. Maak
gebruik van dit voordeel en vraag naar de mogelijkheden.
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