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Dakbegroening met Sedum 

De natuurlijke eigenschappen van Sedum maakt deze vetplant uitermate geschikt voor 

dakbegroening. Sedum - ook wel vetkruid genoemd - is een geslacht uit de vetplantenfamilie 

(Crassulaceae). Deze familie bestaat uit vier- tot vijfhonderd soorten en duizenden 

variëteiten. Vetplanten of succulenten zijn planten die water opslaan in een deel van de 

plant. Bij Sedum wordt water opgeslagen in de bladeren, daarom spreken we bij Sedum ook 

wel over bladsucculenten. 

Sedum heeft een aangepaste stofwisseling. ’s Nachts wordt kooldioxide via de huidmondjes 

opgenomen en in appelzuren omgezet. Overdag worden de appelzuren met behulp van de 

zonlicht afgebroken en fotosynthese uitgevoerd. De huidmondjes in de bladeren zijn alleen 

's nachts geopend. Gedurende de hete en droge dag wordt het verlies van vocht 

geminimaliseerd. 

Veel Sedumsoorten zijn van oorsprong te vinden op het Noordelijk halfrond, met name in 

het Middellandse zeegebied. Maar ook in Noord-Afrika en Zuid-Amerika is Sedum vaak te 

vinden op droge en/of koude plaatsen waar water schaars kan zijn. Dankzij haar natuurlijke 

eigenschappen heeft Sedum in groendaken weinig onderhoud nodig: het vereist weinig 

(regen-)water en voedingsstoffen. 
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ALKA kant en klare sedumcassettes TE 
 
Materiaal  
De Sedumcassette TE is een tray van gerecycled HDPE. De cassette is voorbegroeid met tien tot 
twaalf verschillende soorten Sedum. De plantjes groeien op een speciaal ontwikkeld substraat.  
Bij levering is de Sedumcassette TE altijd voor minimaal 95% begroeid. Het vetachtige plantje Sedum 

is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder 

diverse weersomstandigheden.  

De toepasbaarheid   
Sedumcassette TE is een kant en klare tray die rechtstreeks op het dak geplaatst kan worden voor 
een direct groen resultaat. Deze tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met 
een hellingshoek tot 25 graden.   
 
Levering en installatie  
De Sedumcassettes TE zijn per stuk te bestellen en hebben een afmeting van 45 x 49,5 cm per stuk. 
De installatie van de Sedumtrays TE is zeer eenvoudig. Ze kunnen aan elkaar geklikt worden. Ter 
bescherming van de dakbedekking is het aan te bevelen om een beschermdoek onder de cassettes te 
leggen.   
          
Technische gegevens  
Bedekkingsgraad:  95%   
Gewicht droog:      12 kg/tray  

53 kg/m2  
Gewicht verzadigd:      18 kg/tray  

80 kg/m2    
Hoogte:        8,5 cm 
Afmeting:       45 x 49,5 cm  
Aantal trays / m2:      4,4 stuks  
Aantal m2 per pallet:      13,05 m2  
Aantal trays per pallet:    58  
Afmeting pallet:      100 x 100 cm  
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Accessoire: Bescherm-/viltdoek 

 
Beschermdoek is vervaardigd van gerecyclede vezels en  
wordt toegepast ter bescherming van de dakbedekking. 
 
Het beschermdoek is toepasbaar voor een dakhelling tot 45 graden, afhankelijk van de 
systeemopbouw. Het beschermdoek heeft geen drainerende functie. Wel buffert het 4 liter water 
per m². 
 
Het beschermdoek dient als eerste op het dak geplaatst te worden onder de verdere opbouw. 

 

 

Accessoire: Dakrandprofiel 

 
Een dakrandprofiel is een aluminium L-profiel wat dient als dakrandafwerking bij daken zonder 

dakopstand. 

De dakrandprofielen kunnen op het dak verlijmd worden met bevestigingskit. Onderling kunnen de 

profielen verbonden worden met behulp van bijgeleverde koppelstukken. De koppelstukken vallen 

binnen het dakrandprofiel en zijn daardoor niet zichtbaar. 
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Accessoire: Bolrooster 

 
Afmeting 
ø 80-100 mm. 
 
Een bolrooster wordt geplaatst in een verzonken dakafvoer van een plat dak. Hiermee biedt het 

roestvrijstalen bolrooster bescherming tegen het inrollen van grind. Ook voorkomt het dat blad en 

ander vuil in de afvoer terecht komt. 

Bij de installatie wordt de smalle kant in de afvoer geklemd. Het is noodzakelijk dat het bolrooster elk 

jaar gecontroleerd en schoongemaakt wordt ter bevordering van de doorstroom van hemelwater. 

 

Accessoire: Bolrooster 

 

Een bladvanger voorkomt dat blad en ander vuil 

in de afvoer terecht komt. 

Materiaal 

De bladvanger is vervaardigd uit LDPE materiaal, wat stug en duurzaam is, zodat het goed bestand is 

tegen alle weersomstandigheden. 

De bladvanger is door middel van een klemmechanisme te koppelen aan de hemelwaterafvoer. 

Tijdens onderhoud dient de bladvanger schoongemaakt te worden ter bevordering van een goede 

doorstroom van het hemelwater. 
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Pallet Aktie 2020 

-1 pallet totaal 13 m², prijs € 590,00 incl. levering 

-2 pallets totaal 26 m², prijs € 1125,00 incl. levering 

-3 pallets totaal 39 m², prijs € 1550,00 incl. levering 

(prijzen zijn excl. het Belgische tarief van 6% BTW) 

Direct te bestellen in onze webshop: 

https://www.alka-products.com/product/speciale-2020-nieuwjaars-sedum-actie-groendaksysteem-

sedum-kant-en-klaar/ 

(Andere hoeveelheid nodig, geen probleem wij maken u een passend voorstel.) 

 

 

Contact 

Heeft u nog vragen of wenst u vrijblijvend een offerte op maat te ontvangen? 

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

Driesch 1 

BE-3790 Voeren 

België 

BTW-nummer: BE0688727021 

België 

 +32 43 81 47 29 

 +32 470 084 082 

Nederland 

 +31 6 14 69 00 70 

E-mail 

 info@alka-products.com     

Website 
www.alka-products.com 
 

https://www.alka-products.com/product/speciale-2020-nieuwjaars-sedum-actie-groendaksysteem-sedum-kant-en-klaar/
https://www.alka-products.com/product/speciale-2020-nieuwjaars-sedum-actie-groendaksysteem-sedum-kant-en-klaar/
tel:+3243814729
tel:+324700840082
tel:+31614690070
mailto:info@alka-products.com
http://www.alka-products.com/
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