Prislista jan 2017 privatkunder GÖR DET SJÄLV, alla priser är inkl moms fritt vårt lager i Tygelsjö
och gäller till och med 1 jan 2018.
Vid beställning av material mindre än 10 kvm tillkommer hanteringskostnad på 500kr.
Sedumtaken säljes endast i hela kvadratmeter.
Vid beställning mer än 20kvm, 10% rabatt.
Vid beställning mer än 40kvm, 20% rabatt.
Avhämtning enl. ök, frakt kan ordnas.
Transporter utförs av Bring
Swish eller faktura.
Läggning kan utföras.
Garanti
Material (ej växter) 2 år.
Växter godkänns vid avhämtning/leveranstillfälle.

Rekommenderade minsta substratvolymer finner ni under varje taklösning, vill man öka
volymen går det utmärkt man får då ett vackrare och tåligare tak. Tänk bara på att
belastningen ökar på taket, 1 liter jordsubstrat väger som mest när den är genomblöt ca 1kg.
Vid mindre tak med lutning mellan 25 och 30 grader kan
SEDUM ECO 5-25 grader systemet användas, då krävs en Anti-Glid list som limmas eller värms
fast i tätskiktet.
Förekommande sedumsorter
- Sedum spurium vit och röd
- Sedum Album vit
- Sedum Acre gul
- Sedum reflexum gul
- Sedum Hispanicum rosa
- Sedum Kamtschaticum gul
Ytterliggare sedumsorter kan förekomma.
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SEDUM 0-2
0-5 graders lutning, vikt vattenmättat ca 50 kg/kvm, bygghöjd ca 50mm.
- RMS 300 filt, skyddar tätskiktet från mekaniska skador.
- FKD 25 Optigreen dränerings- och vattenhållande system.
- Jordsubstrat rekommenderad minsta mängd 25 liter/kvm.
- Förodlad sedummatta odlad i Skåne minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter.
- Kantavslut vid takfot tillkommer, se prislista nedan.
- Pris 518 kr/kvm, 25 liter jordsubstrat/kvm i 20 literssäck

SEDUM ECO 1-5
1-5 graders lutning, vikt vattenmättat ca 50 kg/kvm, bygghöjd ca 50mm.
- RMS 500 filt, skyddar tätskiktet från mekaniska skador och lagrar vatten.
- Dränerings- och odlingssubstrat minsta mängd 25 liter/kvm.
- Förodlad sedummatta odlad i Skåne minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter.
- Kantavslut vid takfot tillkommer, se prislista nedan.
- Pris 435 kr/kvm, 25 liter dränerings och jordsubstrat/kvm i 20 literssäck

SEDUM ECO 5-25 OCH MARKTÄCKARE
5-25 graders lutning, vikt vattenmättad ca 60 kg/kvm, bygghöjd 50-60mm.
- RMS 500 filt, skyddar tätskiktet samt lagrar vatten till växterna.
- Jordsubstrat rekommenderad vid olika taklutningar, liter/kvm
5-10 grader 30 liter/kvm
10-15 grader 35 liter/kvm
15-25 grader 40 liter/kvm
- Förodlad sedummatta odlad i Skåne minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter.
- Kantavslut vid takfot tillkommer, se prislista nedan.
- Pris 5-10 graders taklutning 449 kr/kvm, 30 liter jordsubstrat/kvm i 20 literssäck
- Pris 10-15 graders taklutning 471 kr/kvm, 35 liter jordsubstrat/kvm i 20 literssäck
- Pris 15-25 graders taklutning 492 kr/kvm, 40 liter jordsubstrat/kvm i 20 literssäck
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SEDUM 25-45
25-30 graders lutning,vikt vattenmättad från ca 90 kg/kvm, bygghöjd ca 80mm.
- RMS 800 fukthållande dräneringsmatta för riktad dränering vid stora nederbörds mängder.
- Nylonnät för infästning av glidskydd, lägges löst på taket.
- Anti-slip skenor, hakas fast i nätet. 4,2 st/kvm.
- Jordsubstrat mängd 70 liter/kvm.
- Förodlad sedummatta odlad i Skåne minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter.
- Kantavslut vid takfot tillkommer, se prislista nedan.
- Pris inkl jordsubstrat i BigBag 1043 kr/kvm.
30-45 graders lutning, vikt vattenmättad från ca 90 kg/kvm, bygghöjd ca 80mm.
- RMS 800 fukthållande dräneringsmatta för riktad dränering vid stora nederbörds mängder.
- Nylonnät för infästning av glidskydd, lägges löst på taket.
- Anti-slip skenor, hakas fast i nätet 7 st/kvm.
- Jordsubstrat mängd 70 liter/kvm.
- Förodlad sedummatta odlad i Skåne minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter.
- Kantavslut vid takfot tillkommer, se prislista nedan.
- Pris inkl jordsubstrat i BigBag 1228 kr/kvm.

PRISLISTA MATERIAL 2016 PRIVATKUNDER
Alla priser inkl moms fritt vårt lager Tygelsjö
Kantavslut perforerad, monteras vid takfoten för dränering av regnvatten.
Monteringsanvisning finns under flik Instruktioner.
- Rostfri 160 kr/m lev i hela meter 1 och 2 meters längder
- Anti Glid list för taklutning 25-30 grader 117kr/m
Rotskyddsfolie (rekommenderas om tätskiktet är äldre än 5 år) bredd 2 m.
- PE-membran 0,8mm 141 kr/kvm (20% överlapp inkluderat i priset)
Sedummatta innehåller minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter förekommer.
1 meters bredd, minsta längd 1m, max längd 2m.
267 kr/kvm
Sedumskott sticklingar minst 4 sorters sedum, upp till 9 sorter förekommer.
1kg räcker till ca 5 kvm vilket ger en 70-100% grön yta efter 12-24 månader förutsatt att man
sköter det enl instruktioner 45 kr/kvm
Fukthållande filt
Levereras i 2 meter bredd
- RMS 300, 300 gr/kvm, vattenlagringsförmåga 3 liter/kvm, 27 kr/kvm
- RMS 500, 500 gr/kvm, vattenlagringsförmåga 5 liter/kvm, 38 kr/kvm
Dräneringsskiva
1 m bred, levereras i hela kvm
- FKD 25, 103kr/kvm
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Jordsubstrat (SEDUM 0-2, ECO 5-25, SEDUM 25-45 och PLATSODLAD SEDUM)
Speciell jord med låg vikt som är framtagen för odling av sedum,
vikt ca 0,9-1,0kg/liter, jorden sätter sig ca 20% efter anläggning, innehåller bla
lavasten, pimpsten, kompost, lera
- 20 liters säck 87kr/st
- 1000 liters BigBag säck 2731 kr/st
- 1250 liters BigBag säck 3382 kr/st
Dränerings- och odlingssubstrat (SEDUM ECO 1-5)
Speciellt substrat som har extremt bra förmåga att både dränera överskottsvatten samt hålla
regnvatten till växterna, innehåller lavasten, pimpsten och kompost
- 20 liters säck 89 kr/st
- 1000 liters BigBag säck 3499 kr/st
- 1250 liters BigBag säck 4374 kr/st
Takbrunn (används om taket har sarg runt om)
- 840 kr/st
Gödning långtidsverkande NPK 15-7-15 + micro rek dos 50gr/kvm
- 3kg 200 kr/st räcker till ca 60 kvm
- 5kg 300 kr/st räcker till ca 100 kvm
Växtvägg
Växtvägg Svenska Naturtak B x H 600 x 1000mm, inkl upphängningsskena.
Aluminium Natur 3200 kr/st
Målad 3600 kr/st
COR-TEN plåt (front) 3400 kr/st
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