
Een groendak
in een handomdraai!



All-in-one cassette

Het Herbaroof ®  kant-en-klaar groendaksysteem is een all-in-one cassette, reeds 
voorzien van substraat en beplanting met sedum, voor platte of 
licht hellende daken. Aparte aanvoer van substraat en planten op hoogte 
is dan ook overbodig. De vorm van de cassette maakt de plaatsing uiterst snel, 
eenvoudig en proper. Herbaroof ®  is een Belgische ontwikkeling geïnspireerd op 
en gericht naar de professionele markt. De cassette is vervaardigd uit 
duurzaam en recycleerbaar Polypropyleen (PP).

Een zeer belangrijk voordeel van het Herbaroof ®  kant-en-klaar 
groendaksysteem is de extra waterbuffering bij regen en het vertraagd afgeven 
van hemelwater aan de voorziene riolering. Herbaroof ®  zuivert tevens de lucht 
en neemt � jn stof op. Daarnaast zorgt het Herbaroof ® -systeem voor extra 
thermische- en geluidisolatie. Herbaroof ®  beschermt ook de reeds geplaatste 
dakbedekking tegen UV-licht en andere schadelijke weersinvloeden, wat 
resulteert in een langere levensduur voor de dakbedekking.

Door de combinatie van de kant-en-klare Herbaroof ®  cassette en snelle, 
eenvoudige plaatsing kan men meteen genieten van een prachtig begroeid dak.

Onderhouds-
vriendelijk

Halfjaarlijkse controle 

op afwatering en 

eventueel (beperkte) 

onkruidgroei 

verwijderen. 

Bemesting met 

onderhoudsmeststof 

voor sedum in maart 

en september.

De voordelen van Herbaroof®

kant-en-klare groendaken

Modulaire cassette

Snel en eenvoudig te plaatsen

Licht in gewicht

Plaatsing het jaar rond

Individueel wegneembaar
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Handig modulair 
systeem

De cassettes schuiven 

horizontaal en verticaal 

in elkaar vast en vormen 

zo één statisch geheel. Dankzij 

dit systeem kunnen ze ook op elk 

ogenblik gemakkelijk individueel 

verwijderd en herplaatst worden.

Samenstelling Herbaroof ®

Eenvoudige plaatsing

STAP 1: Borstel de bestaande dakbedekking zuiver

STAP 2: Breng een wortelwerende folie aan*

STAP 3: Plaats een beschermvlies

STAP 4: Plaats de cassettes om-en-om

STAP 5: Werk de randen en koepels af met dakgrind

Alle info op www.graszodenservice.be

*EPDM en PVC hebben geen wortelwerende folie nodig, tenzij aangegeven 
  door de fabrikant. Bij dichtingsmaterialen die bestaan uit asfaltmembranen is 
  dit wel het geval.

Sedum
8 tot 10 laaggroeiende 

sedumsoorten, ingeworteld

Substraatlaag
Ideale voedingsbodem 

voor vetplanten

Filterlaag
Non-woven � lterdoek

vermijdt uitspoeling van de 
voedingsbodem

Waterbufferingslaag
Herbaroof®-systeem voor opslag

en transport van water
Drainagelaag

Voor een vlotte afvoer
van het overtollige water

Cassette
Ontwikkeld en geproduceerd

met oog op duurzaamheid
en optimale prestaties



Roobeek 42
B-2370 Arendonk
Tel. 014 67 73 56
Fax 014 67 21 58
info@graszodenservice.be
www.graszodenservice.be

Waarom een Herbaroof® sedumdak?

• Milieuvriendelijk
- Verbeterd waterbeheer
- Luchtzuiverend

• Thermische isolatie

• Geluidsisolatie

• Bescherming van de 
dakbedekking tegen:
- UV-straling
- Mechanische beschadiging

• Visueel aantrekkelijk 

Reeds vele jaren is Dirk Maris een vooruitstrevend 
vernieuwer in de groene sector. Dankzij onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling groeide Dirk Maris NV 
ondertussen uit tot o.a. één van de belangrijkste 
sedumkwekers in België.

Met Herbaroof ®  biedt Dirk Maris NV nu al een 
kwalitatieve meerwaarde, aangepast aan de 
ecologische normen van morgen.


