
FirmusSEDUM dakcassettes
Kant & klare dakgroencassettes voor een prachtig,  
levend groen dak!

Uw dak het gehele jaar groen. Met de onderhoudsvriendelijke FirmusSEDUM 

dakcassettes is het mogelijk. Gemakkelijk te plaatsen en u geniet niet alleen van 

een direct groene uitstraling, maar ook van de verkoelende werking in de zomer 

en isolerende werking in de winter. 

isolerende werking   CO
2
 en fijnstof bindend   waterbufferend   

eenvoudig te leggen   direct groene uitstraling    

Een groen dak boven uw hoofd
Het vergroenen van platte daken krijgt steeds meer prioriteit bij gemeenten.  

Zeker in dichtbevolkte steden. Groene SEDUM daken dragen bij aan de 

verbetering van het ecologische systeem en het verlagen van de temperatuur  

in de stad.

   

Eenvoudig te leggen
De kant & klare Sedum cassettes zijn gemakkelijk te koppelen. Dankzij hun 

‘eierdoos structuur’ zorgen ze voor weinig puntbelasting en voldoende, 

gedoseerde waterafvoer. Nog betere prestaties bereikt u door het inschakelen 

van onze FirmusPARTNERS, die u op vakkundige wijze kunnen helpen.  

Kijk op onze website voor het dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt.

   Ruimte 
geven aan 
      ideeën.



Technische specificaties
PRODUCTINFORMATIE

FirmusSEDUM

Sedumvegitatie: Per cassette 7-9 soorten

  Kwaliteit: wortelvast

Cassette  

Afmeting: 46 x 49,5 x 8 cm (l x b x h)

Materiaal: polypropyleen impact

Kwaliteit: bestand tegen chemische stoffen en lichtere vervuiling

Gewicht per cassette: Circa 8 kg (droog) - circa 11 kg (nat)

Gewicht per m2: Circa 35 kg (droog) - circa 48 kg (nat)

Hoeveelheid: 4,4 cassette per m2

Wijze van levering: Bijna volgroeid

Wateropslagcapaciteit: 21,6 l/m2
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kant en klare grastegels     kant en klare schanskorven golvende schanskorven zuilvormige schanskorven

vernieuwers van nature
FIRMUS PRODUCTS BV, Broekstraat 5, 5386 KC Geffen  

T: 073 - 5326670  E: info@firmusproducts.eu  I: www.firmusproducts.eu

Ook Firmus Products:  

Firmus Products is een bedrijf dat zich richt op duurzame, kant en klare producten,  

voor zowel particuliere als zakelijke markt. Het heeft een handelsnetwerk van meer  

dan 50 gespecialiseerde verkooppunten in Europa.  


