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Readyroof is een zeer kwalitatief kant-en-klaar groendak cassette met minimaal 10 soorten
Sedum. Dit element is zeer compact (39x59cm) en licht van gewicht waardoor het zeer
arbeidsvriendelijk te plaatsen is op platte en hellende daken (tot 25°).
Bij een dakhelling van 10° tot 25° dienen aanvullende voorzieningen getroffen te worden. Door
zijn lage gewicht (max 60kg/m²) is de Readyroof groendak cassette toe te passen op bijna ieder
dak zonder constructieve aanpassingen. Readyroof is van hoogwaardige kwaliteit en eenvoudig
aan elkaar te koppelen door een robuuste zwaluwstaartverbinding.
"Readyroof is een kant-en-klaar groendak cassette van hoge kwaliteit, toepasbaar op
bijna ieder dak"

Wat zijn de eigenschappen van Greenmakers Readyroof?
Kant-en-klaar
Minimaal 10 soorten Sedum
Voor 99% vrij van onkruiden
Bedekkingsgraad: 95%
Lichtgewicht substraat van hoogwaardige kwaliteit
Hoogwaardig kunststof met hoge UV-resistentie
Robuuste zwaluwstaart verbinding
Niets van bovenaf zichtbaar van de cassette na aanleg
Verzadigd gewicht van max. 60kg/m²
Afmeting: 39cm x 59cm
4,35 st./m²
Waterbuffer ca. 30 liter/m2
Aantal per Europallet: 60 stuks (13,79m² )
Transport afmetingen per pallet plaats 90cm x 120cm
Houdbaarheid van het product op de pallet max. 5 dagen in koele omgeving
Retourgarantie: uw oude groendak is een nieuwe grondstof voor ons. Deze garantie is
alleen te koppelen aan volledig plastic vrije onderdelen van de opbouwen en zelfs
volledig op onze Readyroof cassette. Vraag naar de mogelijkheden
De randen van de Readyroof groendak cassette zitten ruim 1 cm onder het substraat, waardoor
na aanleg geen randen zichtbaar zijn. Door een slimme belading kunnen de Readyroof
groendak cassettes 5 dagen op de pallet staan, mits bewaard in een koele omgeving. Ten
aanzien van logistiek, planning en risicomanagement bieden de groendak cassettes van
Readyroof veel voordelen ten opzichte van andere groendak producten. Wij informeren u hier
graag over.
De Readyroof cassette is ontwikkeld voor multifunctionele groendaken. Onder de cassette
kunnen tegeldragers gefixeerd worden. Er kunnen eenvoudig zonnepanelen op bevestigd
worden en de bedrading van de zonnepanelen kunnen zelfs volledig uit het zicht weg gewerkt
worden. De cassette is ook geschikt voor intensieve daken met doorvoeren voor beregening en
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de mogelijkheid om water capillair op te voeren. Indien u nu een intensief of extensief groendak
wilt combineren met waterdak of energiedak alles is mogelijk met het Readyroof cassette
systeem van Greenmakers. Greenmakers kan u hierin uiteraard van professioneel advies
voorzien.
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