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Het groenste  
vegetatie-  

dak



Platte daken
Hellende daken
Golfplaten daken
Specials

Het vergroenings 
systeem voor:

Wij produceren géén gewone groene daken,  
maar bijzondere vegetatiedaken. Wij planten  

hoogwaardige plugplanten die afkomstig zijn uit  
onze eigen kwekerij en zich van elkaar onderscheiden in 

blad- en bloemkleur, bladgrootte en groeiwijze. 

Er zitten soorten bij die maar liefst  30  
centimeter hoog kunnen worden. Na één  

groeiseizoen is uw dak voor 50 - 75% bedekt met  
vegetatie. Na twee seizoenen is het volledig bedekt.

Hierdoor ontstaat er een zeer gevarieerd groen dak  
met een uitgebreid assortiment aan sedumsoorten.  

En onze plugplanten worden ook nog  
eens chemievrij gekweekt.



“Binnen twee groeiseizoenen  

is het dak volledig volgroeid  

met een rijkdom aan  

assortiment en bloeiperiodes”.

Wie zijn maatschappelijke  
verantwoordelijkheid serieus neemt,  
investeert in een vegetatiedak.

 Werkt isolerend in de zomer 
 

 CO2-bindend – O2 producerend (zuurstof)

 Verhoogt het waterbufferend vermogen   
 

 Stimuleert de biodiversiteit

 Vermindert geluidoverlast 

 Vergroot het welzijn en verhoogt de gezondheid

 Het verlengt de levensduur van het dak

 En last but not least: het is mooi!



Wat maakt 
Sam Groofing 
zo bijzonder?

Naast de reguliere voordelen van een groen dak, kent het  
Sam Groofing® vegetatiedak de volgende specifieke voordelen:

 Een premium kwaliteit vegetatiedak dat de schoonheid van een  

 regulier sedumdak overstijgt.

 Licht van gewicht (ca. 5 kg per pocket van ca. 100 x 40 cm), waardoor eenvoudig en  

 snel te installeren. Dit kan door professionals, maar ook door de doe-het-zelver. 

 In één werkgang te plaatsen.  

 (Reduceert installatiekosten met meer dan 50%)

 Schone werkomstandigheden. 

 (Geen big bags met substraat of sedum matten)

 Gebruik van sedum plugplanten “opgesloten” in een dichte pocket  

 waardoor geen uitspoeling van substraat.

 Vele mogelijkheden om de (sedum) beplanting af te stemmen op  

 specifieke dakomstandigheden of esthetische wensen. 

 Modulair opgebouwd (plaatselijk te verwijderen voor dakinspectie,  

 aanpassingen of reparaties).

 Waterbufferend vermogen minimaal 30 liter per m2.

 Door het gebruik van sedum plugplanten is een veel kleiner  

 teeltoppervlak nodig dan bij sedum vegetatiematten, waardoor  

 er sprake is van een lagere belasting van ruimte en milieu. 

 100% recyclebaar.  

 Onze plugplanten worden volledig chemievrij gekweekt.



Sam Groofing pockets
De pockets bestaan aan de onderzijde uit een  
nonwoven naaldvilt waarop een wortelwerende  
laag is gelamineerd.  

De bovenzijde van de pockets bestaat uit een  
bevloeiingsdoek, waarop de sedum uitermate  
goed hecht en groeit. 

De compartimenten van de pockets zijn gevuld  
met Perlite en voedingsstoffen. Via een incisie  
in het bovenste doek, worden ca. 30 (sedum)  
plugplanten per m2 geplant. Deze plantdichtheid ligt 
50% hoger dan gangbaar bij vergelijkbare systemen.

“Plugplanten van  

hoge kwaliteit en  

grote diversiteit 

uit eigen kwekerij”.

“Standaard zijn de pockets vormvast voor een 

strak eindresultaat. Op verzoek zijn flexibele  

pockets verkrijgbaar, waardoor het Sam  

Groofing vegetatiedak óók geschikt is  

voor gebogen daken”.



Pockets op unieke  
drainagepanels 
Om een goede waterafvoer van uw dak te garanderen, 
worden de pockets met de ingeplante plugplanten 
bevestigd op stevige, maar lichte drainagepanels van 
ca. 2,5 cm hoog. 

Deze drainagepanels zijn gemaakt van zogenaamd 
“Post Consumer Waste” en aan het eind van hun  

(lange) levensduur ook weer volledig te recyclen.

Platte daken

PP Granulaat Sam Groofing drainpanels® Cradle to Cradle 

Sam Groofing Pockets® en sedumpluggen

Post 
Consu

mer 
Waste

100% 
recyclebaar



Direct gereed om in  
1 werkgang te installeren
De ingeplante pockets, bevestigd aan de drainagepanels worden op pallets aangeleverd.  
Door de unieke constructie van de drainagepanels en stapelwijze, kunnen de plugplanten  
onbeschadigd vervoerd worden. 

De pockets + panels zijn eenvoudig van de pallet af te nemen en op het dak te plaatsen.  
In droge toestand wegen deze slechts ca. 5 kg per stuk. Via een zwaluwstaartverbinding worden de  
panels aan de lange zijde met elkaar verbonden ten behoeve van de windvastheid van het systeem. 

Modulair opgebouwd - Licht gewicht 

“Geniet van het  

groei en bloeiproces.  

Het wordt iedere  

dag mooier”.



Nieuwbouw
Bij nieuwbouw wordt eerst een hoogwaardige, gecertificeerd  
wortelwerende dakbedekking aangebracht op het dakbeschot.  
Via een dubbelzijdig klevende butyltape wordt een industrieel klittenband 
in stroken verlijmd op de dakbedekking. 

Daarop worden de Sam Groofing Pockets geplaatst. Deze bestaan aan  
de onderzijde uit een zware kwaliteit nonwoven naaldvilt dat sterk hecht 
aan het klittenband. De bovenzijde van de pockets bestaat uit een  
bevloeiingsdoek, waarop de sedum uitermate goed hecht en groeit. 

De compartimenten van de pockets zijn gevuld met Perlite en  
voedingsstoffen, waarin 30 (sedum) plugplanten per m2 via een 
incisie in het naaldvilt worden geplant.

Hellende daken
Het Sam Groofing vegetatiedak kan 
zowel bij nieuwbouw als bij renovatie 
worden toegepast. Daarnaast is het  
bij uitstek te integreren in prefab  
dakopbouwsystemen. 



Renovatie
Door de gegarandeerd waterdichte,  
maar daardoor dampdichte afsluiting  
van het dak, behoeft de bouwfysica bij  
renovatie extra aandacht. 

Door toepassing van een unieke  
dakopbouw met na-isolatie, worden  
problemen met condensvorming  
en vochtophoping voorkomen. 

Opbouw daksysteem

De kwaliteit en uitstraling van een  
vegetatiedak is bij renovatie gelijk aan 

nieuwbouw. Om vochtproblemen  
in de dakconstructie te 

 voorkomen, wordt echter  
een unieke dakopbouw  

toegepast. 



Prefab bouw 
Bij “prefab” bouw kunnen de dakelementen tot 
en met het klittenband onder geconditioneerde 
omstandigheden worden samengesteld, waarna 
het dak met beperkte aanvullende arbeid in het 
werk waterdicht gemaakt kan worden. 

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever 
kan het Sam Groofing vegetatiedak direct  
daarna of later worden aangebracht.

Afwerking
Optioneel wordt een hellend dak voorzien van  
een veiligheidssysteem op de nok ten behoeve  
van het periodiek onderhoud. 

Een hellend dak wordt standaard voorzien van een 
irrigatiesysteem dat naar keuze van de opdracht- 
gever handmatig of computergestuurd bediend  
kan worden. Nokafwerkingen en randprofielen ten  
behoeve van dakkapellen, dakramen, kepers en 
goten worden in overleg met de opdrachtgever 
aangebracht. 

Prefab daken voorzien van 
zonnepanelen op het  

zuiden en westen en Sam 
Groofing Pockets® op  het  

noorden en oosten.
Een perfecte combinatie!



Periodiek onderhoud
Voor het behoud van een mooi groen dak is het nood-

zakelijk dat er tweemaal per jaar onderhoud gepleegd 
wordt. Tijdens het onderhoud wordt ongewenste vegetatie 

weggehaald en wordt op het dak gewaaide vervuiling - 
doorgaans met name blad(resten) - verwijderd. 
Ook worden eventuele kale plekken aangevuld 

met nieuwe plugplanten en wordt de 
vegetatie voorzien van voeding tot

 aan de volgende onderhoudsbeurt. 

Een groen dak water geven. 

Een hellend dak is volledig voorzien van een irrigatiesysteem.  
Dat bestaat uit druppelslangen die tussen de Sam Groofing pockets 
zijn aangebracht. Het irrigatiesysteem kan handmatig worden  
bediend of aangesloten zijn op een watertimer of watercomputer.

Om de groei te beïnvloeden, kan in een droge periode extra water 
gegeven worden. In de periode van november tot en met februari is 
watergift niet nodig. 

Het irrigatiesysteem kan voorzien zijn van een (“winterflush”)  
vorstbeveiliging. In periodes dat er een risico is op (nacht)vorst is  
het verstandig het irrigatiesysteem leeg te laten lopen door de kraan 
van de vorstbeveiliging open te zetten. 

Uiteraard kan het irrigatiesysteem ook perfect worden aangesloten op 
opvangsystemen voor regenwater.

“Zet de beregenings- 
computer in de winter-

maanden uit om onnodig 
drinkwater verspillen 

te voorkomen”.



Parallelweg 1B 
3981 HG Bunnik (NL)
+31 30 207 42 80

info@samgroofing.com 
www.samgroofing.com

Sam Groofing en haar 
producten worden 
beschermd middels het 
Merkenrecht en diverse 
patentaanvragen.


