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Az Urbanscape innovatív, könnyű, kiváló vízvisszatartó képességgel rendelkező és
könnyen kivitelezhető rendszer, amelyet kifejezetten városi környezetben található lakó-,
nem lakáscélú és ipari épületek zöldtető rendszereihez terveztek.
Az Urbanscape Green Roof komplett zöldtető rendszer, amely gyökérálló fóliából, vízmegtartó képességgel vagy anélküli felületszivárgó,
ültetőközegből - egyedülálló, szabadalmaztatott kőzetgyapot paplanból - és vegetációs rétegből áll. Az öntözőrendszert a helyi éghajlati
viszonyoktól függően kell kialakítani.

Urbanscape Sedum-mix vegetációs réteg
Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan
Urbanscape felületszivárgó
Urbanscape gyökérálló fólia
Vízzáró alátétfólia
A tető alapszerkezete

Miért jó a zöldtető?
Az évek során az épületek tervezése ugyan fejlődött,
de az épületek funkciója változatlan maradt: védelem,
kényelem, télen meleg és nyáron hűvös lakókörülmények
létrehozása. Az utóbbi években azonban az épületek
környezetre gyakorolt hatása és a zöldtetős megoldások
is kezdenek egyre fontosabbá válni.

Tetőtípusok
Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer bármilyen típusú tetőszerkezeten elhelyezhető: beton vagy acél födémen, fordított
rétegrendű tetőn illetve minden egyéb, tetőn használt anyagtípuson. A zöldtető elemei minden esetben ugyanazok, csak a szigetelési
igények és a vízzáró réteg helyzete változik.

Az átfogóbb, szélesebb körű fenntarthatóság kialakítása mellett nem szabad
elfeledkezni arról, hogy életciklusukat tekintve, minden épület környezetre gyakorolt
hatása a használata során elfogyasztott energiából, a megújuló energiaforrásokból és a
fenntartható anyagok felhasználásából adódik össze.
A zöldtetők túlmutatnak a kortárs építészet fogalmán és új értéket adnak az épületek
várostervezésen belüli szerepéhez. Céljuk nemcsak az, hogy visszahozzák a természetet
a városi környezetbe, de olyan fontos kérdésekre is megoldást kívánnak nyújtani, mint a
városi hőszigetelő hatás vagy a záporesők kezelése.
Melegtető beton födémen
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Melegtető acél födémen

Fordított rétegrendű tető
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Melyek a zöldtető főbb előnyei?
Környezeti előnyök

Gazdasági előnyök

A városi hőszigethatás csökkentése
A városi levegő hőmérséklet csökkentésének egyik
leghatékonyabb módja a zöldtetők alkalmazása.
Nyáron a hőmérséklet a városokban az épületek és
utak hőelnyelése miatt mintegy 5-7 ºC-kal magasabb,
mint vidéken, és a hőmérséklet egy hagyományos
tetőn akár 40ºC-kal is magasabb lehet, mint egy
zöldtetőn. A Tyndall Klímaváltozás-kutató Központ
kutatása szerint a városokban 10%-kal több
zöldfelületre lenne szükség a városi hőszigethatás
ellensúlyozására.

CO2 csökkentés
A zöldtetők segítik a globális felmelegedés
egyik legfontosabb okozója, a levegőbe jutó CO2
mennyiségének csökkentését. 1 m2 zöldtető évente
5 kg CO2-ot képes megkötni. Az energiafelhasználás
csökkentése miatt pedig további 3,2 kg-mal
csökken a szén-dioxid-kibocsátás évente.*
Összehasonlításként: 1 m2 zöldtető ugyanannyi
szén-dioxidot képes elnyelni, amennyit egy
hagyományos gépkocsi egy 80 km-es autóút során
kibocsát.

Csapadékvíz visszatartása
A zöldtetők legnagyobb előnye a lehullott záporesők
lefolyásának csökkentése, amely nyári időszakban
a csatornahálózat leterheltségét 70-95%-kal is
csökkentheti. A zöldtetők a költségcsökkentésre
is hatással vannak, mivel a záporesők tárolására
alkalmazott esővízfelfogó ciszternák és hasonló
berendezések közül csak kevésre vagy semennyire
nincs szükség. A csapadékvíz-visszatartó képesség
segít a heves esőzések okozta károk mérséklésében.

Tisztább levegő
A zöldtetőkön lévő növények segítenek a környező
levegőből olyan levegőben lebegő részecskéket is
megkötni, mint a szmog, nehézfémek és illékony
szerves vegyületek, ez pedig pozitív hatással van
a levegő minőségére és a lakosság egészségére.
Kutatók becslése szerint 1 m2 zöldtető évente
0,2 kg levegőben lévő részecskét köthet meg**.

Csapadékvíz tisztítás
A zöldtetők természetes bioszűrésükkel
megakadályozzák, hogy a szennyeződések és a
méreganyagok a természetes folyóvizekbe és a
vízelvezető csatornákba juthassanak. Egy 1990-es
Kohler & Schmidt kutatás szerint az esővízzel érkező
ólom, réz és kadmium-szulfid 95%-a és a cink 19%-a
a zöldtető termőközegében marad, ami javítja a helyi
vízminőséget.

urbanscape

Természetes élőhely
Az urbanizáció növekedésével a helyi
önkormányzatokkal szemben támasztott egyik
legfontosabb követelmény a biológiai sokféleség
biztosítása. A zöldtetők különböző fajok számára
biztosítanak élőhelyet és helyreállítják a városi
infrastruktúra által megbolygatott ökológiai
körforgást.

Megnövekedett tetőélettartam
Kimutatták, hogy a zöldtetők
megháromszorozzák a tető várható élettartamát.
A zöldtető megóvja a tető anyagait a mechanikai
sérülésektől, ultraibolya sugárzástól és a
szélsőséges hőmérséklettől, ezáltal csökkennek a
karbantartási és felújítási költségek.

Energiahatékonyság
A zöldtető hozzájárul az energiafelhasználás
csökkentéséhez, a fűtésnél 25%-kal, a hűtésnél
pedig 75%-kal.* Az emelkedő energiaárak mellett
egyre vonzóbbá válnak az alacsonyabb fűtési és
hűtési költségek.

Zajcsökkentés
A zöldtető rendszer jó hangszigetelő, a
lakótér számára nagyobb csendet biztosít
és kellemesebb környezetet teremt a
városi területeken. Nagyvárosokban, közeli
iparterületeken és repülőtereken is hozzájárul a
zajcsökkentéshez.

Társadalmi előnyök
Természetes megjelenés
A zöldtetők természetes jellege enyhíti a városi
környezet betonszerkezetes megjelenését, és
alapvető változást hoz a modern építészetbe.
Tanulmányok szerint a zöld területek jelenlétének
nyugtató pszichológiai hatása van, segíti
csökkenteni a vérnyomást és csökkentik a
szívverések számát is. Számos előnye miatt a
zöldtető a lakossági és kereskedelmi ingatlanok
értékét jelentősen megnöveli.

Használható zöldterület
A zöldtetők a korlátozott, nyitott térrel rendelkező
városi környezetben segítik további zöld
területek kialakítását, és megnövelik az épületek
értékét. A jól megközelíthető tetőkön közösségi
kertek, számos felhasználási lehetőséget
nyújtó kereskedelmi helyszínek vagy rekreációs
területek alakíthatóak ki.

Városi mezőgazdaság
A zöldtetők lehetőséget teremtenek a
városi mezőgazdaság számára is. A helyi
élelmiszerrendszer létrehozásának és az önállóönellátó élelmiszerforrások biztosításának
köszönhetően csökkenthető velük egy közösség
ökológiai lábnyoma.
Források:
* National Research Council of Canada (Kanadai Nemzeti
Kutatási Tanács)
**United States Environmental Protection Agency EPA Reducing UHI: Compendium of Strategies
(Amerikai Környezetvédelmi Hivatal –
Hősziget-csökkentés: Stratégiai összefoglaló)
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A zöldtetők típusai

Miért éppen Urbanscape?

A zöldtetőknek két fő típusuk van

Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer az alábbiakat garantálja:
Komplett megoldás

Kiemelkedő vízfelvevő képesség

Az Urbanscape Green Roof zöldtető komplett,
könnyen, rétegenként kivitelezhető rendszer,
közvetlenül a vevőhöz szállítva. Az új, innovatív
Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplannak
köszönhetően a kivitelezéshez és a karbantartáshoz
semmilyen speciális felszerelés nem szükséges.

Az Urbanscape Green Roll közeg gondoskodik a gyors
és hosszú távon stabil vízfelvételről és biztosítja
a vízmegtartó teljesítményt. Éghajlati zónáktól
függően különböző típusú Urbanscape Green Roll
kőzetgyapot paplanok használatosak.

Könnyű

Extenzív zöldtető

Intenzív zöldtető

Az extenzív zöldtetőkön vékony a talajréteg (jellemzően
7–10 cm). Varjúháj (Sedum), moha, gyógy- és fűszernövények,
fűfajták nőhetnek rajta, valamint olyan egyéb növényzet,
amelyek nem vagy csak csekély értékben igényelnek gondozást.
Ezek a legkönnyebb zöldtető típusok. Az extenzív zöldtetők
mutatós védelmet biztosítanak a vízálló alátétfólia számára
és jelentős mértékben csökkentik a víz lefolyását. Miután egy
zöldtető telepítése befejeződik, évente csak egyszer vagy
kétszer kell ellenőrizni. A növényzet megfelelő és eredményes
növekedésének biztosítása érdekében rendszeres műtrágyázás
szükséges évente egyszer, ősszel vagy kora tavasszal.

Az intenzív zöldtetőknél nagyobb a talajréteg vastagsága (legalább
15 cm) és a pázsitféléktől a díszcserjékig és korosabb fákig
növénytípusok szélesebb köre telepíthető rá. A beültetés típusa
határozza meg a szükséges talajvastagságot, az öntözőrendszer
szükségességét, valamint az ápolás, gondozás szintjét. Az ilyen
típusú zöldtetők esetében általában biztosítják a tető rendszeres
elérhetőségét, ezért burkolt felületek, falak, sőt még vizes
létesítmények is részei lehetnek a kialakításnak.
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Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer magját
alkotó Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan a
többi hagyományos talajkeverékkel összehasonlítva
könnyebb, és szinte valamennyi épületszerkezeten
használható, anélkül, hogy a szerkezet stabilitását
veszélyeztetné. Az Urbanscape Green Roll
kőzetgyapot paplan átlagosan 8-10-szer könnyebb,
és a térfogatához képest akár 3-4-szer több
vizet is képes megtartani, mint az egyéb hasonló,
zöldtetőkben alkalmazott anyagok.

Hatékony kivitelezés

Öntözőrendszerre nincs szükség, kivéve akkor, ha jellemzőek a
rendkívül hosszú ideig tartó száraz időjárási körülmények.
Az extenzív zöldtetők nem igényelnek rendszeres gondozást.

Jellemzők

Extenzív

Intenzív

Növényzet

varjúháj, fű, gyógy- és fűszernövények

fű, díszcserjék, fák

Vastagság

<15 cm

25 – 100 cm

Öntözés

többnyire nem szükséges

minden esetben szükséges

Tömeg

50 – 150 kg/m2

250 – 1000 kg/m2

Járhatóság

nem/korlátozottan járható

járható

Vízmegtartó réteg

7 – 20 mm

25 – 100 mm

Tető teherbíró képessége

rendszerint elegendő

nagy teherbírású tetőszerkezetet igényel

Ápolás, gondozás

nagyon csekély mértékű

átlagos, normál kerthez hasonló módon

Tető dőlésszög

45º-ig

0 - 2°

urbanscape

Az Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan
lényegesen alacsonyabb munkaigényű. A megfelelő vízfelvevő képesség eléréséhez egy 1000
négyzetméternyi zöldtető-vegetáció számára
megfelelő termőközeg kialakításához 2-5 tonna
Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan
szükséges, szemben a 100 tonna hagyományos
zöldtető termőközeggel.

Fenntartható megoldás
Az Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan
különböző, a természetben széles körben
rendelkezésre álló kőzetek keverékéből készül.
Az alapréteg könnyű, nyitott szerkezete kedvez a
gyökérzet szétterjedésének és elősegíti a növények
növekedését.

Above and beyond

Kiemelkedő vízeloszlás
Az Urbanscape rendszer öntözőrendszerként is
funkcionál és gondoskodik a vegetációs réteg
és az Urbanscape Green Roll paplan közötti
tökéletes vízeloszlásról. Ennek az előnye az, hogy
vizet spórolhat a növényzetet felülről öntöző
berendezésekhez viszonyítva.

Jó hőtechnikai képesség
Az Urbanscape rendszer hosszan tartó hűtő
hatást biztosít magas vízmegtartó képességének
köszönhetően. Az Urbanscape rendszerű tetők a
vegetáció nélküli tetőkkel szemben csökkentik a
hőnyereséget a zöldtető rendszerekhez társuló
hőmennyiség, többlet hőszigetelés, és párolgás
(evapotranszpiráció) miatt.

Kiváló tűzállóság
Az Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan
Euroclass osztályozás szerinti besorolása A1, nem
éghető. Az EN 13501-1 szerint az A1 osztályú
termékek nem járulnak hozzá a tűz kifejlődéséhez
annak semelyik szakaszában, a teljesen szétterjedt
tüzet is beleértve.

Kiváló akusztikai teljesítmény
Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer a
felszíni zajelnyelés révén csökkenti a zajszennyezést,
és mérsékli a városi lakosság egészségét, biztonságát
és közérzetét érintő és befolyásoló elfogadhatatlan
zajszintet.
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Urbanscape – Komplett megoldás
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Urbanscape gyökérálló fólia

Urbanscape Green Roll paplan (HTC GR)

Az Urbanscape gyökérálló fólia alapanyaga fekete LDPE (kis testsűrűségű polietilén) regenerált fólia,
amely megakadályozza a zöldtetőkben a gyökerek áthatolását.

Az Urbanscape Green Roll (HTC GR) kis tömegű zöldtető-alapréteg, hosszú, speciálisan tűzött
kőzetgyapot rostszálakból, kompakt és mérettartó paplant alkotva. A termék kizárólag tiszta
kőzetgyapot szálakból készül. Az Urbanscape Green Roll kiváló vízmegtartást, víztárolást és változatos
ásványi anyagok keverékéből álló jó termőközeget biztosít a zöldtetők számára.

Tulajdonságok

Mértékegység

Érték

Szabvány

Átlagos vastagság

mm

0,5 (+/-10%)

ISO 4591

Szélesség

m

4 (+/-2%)

ISO 4592/2

Hosszúság

m

25 (+/-3%)

Méret

m2/raklap

2500

Tömeg

kg/m2

0,5

Urbanscape gyökérálló fólia

Az Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) és az Urbanscape Green Roll High (HTC GR H)
típusokban további kiemelkedő nedszívő képességű szemcsék találhatók a kőzetgyapot paplanon
elszórtan. Ezáltal ez a termék a legalkalmasabb a növekedésben lévő növények számára, mivel a
kőzetgyapot paplan kapilláris úton elnyeli a vizet. A kiemelkedő nedszívő képességű szemcsék további
víztárolóként szolgálnak: akkor engedik ki a vizet, amikor az szükséges. A szuper nedvszívó szemcsék
továbbá a víz elpárolgását és kimosódását is megakadályozzák magas hőmérséklet esetén.

Urbanscape vízmegtartó felületszivárgó rendszer

Tulajdonságok

Vastagság (mm)

Vízmegtartás (l/m2)

Tömeg (kg/m2)

Green Roll Standard

20

17

2,20

Az Urbanscape vízmegtartó felületszivárgó rendszer kétoldalon formázott vízelvezető és vízmegtartó
réteg, amely kiváló teherbíró képességű, kifejezetten zöldtetők számára tervezett újrahasznosított
ütésálló polisztirolból készül. A lapok az egyik oldalukon perforáltak, lehetővé téve, hogy a kivitelezés
során a perforáció a vízmegtartás érdekében a felső oldalon legyen. Ez biztosítja a zöldtetők számára a
víz elraktározását a száraz időszakokban, illetve a gyors vízelvezetést a csapadékosabb időszakokban,
emellett pedig gondoskodik a növények gyökérzetének szellőzéséről is. A vízelvezető rendszer
alapanyaga kiváló minőségű műanyag, amely garantálja, hogy a rendszer a szokásos vízelvezető
rétegekhez képest könnyebb és kompaktabb.

Green Roll Medium

20

27

2,25

Green Roll High

20

37

2,30

Green Roll Standard

40

29

4,40

Green Roll Medium

40

39

4,45

Green Roll High

40

49

4,50

Tulajdonságok

Mértékegység

Érték

Szabvány

Szélesség

m

1

EN 822

Hosszúság

m

3-6

EN 822

Vastagság

mm

20-40

EN 823 (50Pa)

kg/m3

100-110

EN 1602

Euroclass A1

EN 13501-1

Tulajdonságok

Mértékegység

Érték

Szabvány

Urbanscape vízmegtartó vízelvezető rendszer

Magasság

mm

25

Szélesség

m

1,1

Hosszúság

m

2,02

Névleges
testsűrűség *

Vízmegtartó
képesség

l/m

11,8

Tűzvédelmi osztály 		

Egység

egység/raklap

250

Méret

m2/raklap

555

*Száraz állapotban

Tömeg

kg/m2

1,36

2

Raklapsúly

kg/raklap

755

Nyomószilárdság

kN/m2

444

Urbanscape Sedum-mix vegetációs paplan

EN-ISO 25619-2

A biológiailag lebomló Urbanscape Sedum-mix növénytakaró réteg Sedum fajtákat, 10-12 különböző
varjúháj-variációt tartalmaz. Szállításkor a termőréteg növényfedettsége minimum 95%-os.
Az Urbanscape növénytakarót az FLL irányelveknek megfelelően állítják elő.

Urbanscape vízmegtartás nélküli felületszivárgó rendszer
Az Urbanscape vízmegtartás nélküli felületszivárgó rendszer alapanyaga fekete HDPE (nagysűrűségű
polietilén), a tetején geotextíliával. Gyors vízelvezetést biztosít a csapadékosabb időszakokban, és
gondoskodik a növények gyökérzetének szellőzéséről.
Tulajdonságok

Mértékegység

Érték

Magasság

mm

10

Szélesség

m

2

Hosszúság

m

12,5

Méret

m2/raklap

150 (6 Ro.)

képesség

l/m

0

Tömeg

kg/m2

0,75

Nyomószilárdság

kN/m2

kb. 400
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2

A varjúhájfélék a vizet a leveleikben tárolják, ezért a szélsőséges időjárási körülményekhez
kifejezetten alkalmasak.

Szabvány

Tulajdonságok

Mértékegység

Érték

Vastagság

mm

20-40

%

95

Szabvány méret

m

1x2

Max. tekercshossz

m

20-25

kg/m2

15

kg/m2

23

Növényfedettség

Vízmegtartó

Urbanscape Green Roll paplan (HTC GR)

Urbanscape vízmegtartás nélküli felületszivárgó

Tömeg, száraz

rendszer

állapotban

Urbanscape Sedum-mix növénytakaró

Tömeg, vízzel
EN-ISO 25619-2

telített állapotban
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Kivitelezési útmutató lapostetőkhöz
Felszerelések
• Olló

• Seprű

• Horogkés

• Munka- és védőöltözet

• Drénszűrő kosár

Tisztítsa meg a tetőt seprűvel. Ellenőrizze, hogy a vízszigetelés
nem sérült-e, hogy biztosított legyen vízzárósága.

•

Tartsa be a tetőfedéssel kapcsolatos biztonsági
követelményeket.

•

Ellenőrizze a villanyáram és vízvételi lehetőségeket.

•

Ellenőrizze a vízelvezető csövek helyét.

•

•

2. lépés:
Urbanscape
gyökérálló
fólia

Kivitelezés előtt
Ellenőrizze a zöldtetőre vonatkozó helyi előírásokat.

4. lépés:
Urbanscape
Green Roll
tekercs

1. lépés:
Tető
előkészítése

Kivitelezési és
karbantartási tippek

•

urbanscape

•

•

5. lépés:
Urbanscape
Sedum-mix
növénytakaró
réteg

Ha a vízszigetelés nem gyökérálló, terítse le a tetőt
Urbanscape gyökérálló fóliával.

•

A gyökérálló fóliának minden oldalról legalább 0,5 méteres

Az anyagok tárolása

átfedéssel kell befednie a vízálló alátétfóliát. Vigyázzon, hogy

•

a gyökérálló fóliát ne emelhesse fel a szél.

Tároljon minden anyagot közvetlen napfénytől védett

•

helyen.
•

Győződjön meg arról, hogy az anyagok súlya a tető és az
épületszerkezet teherbírását nem haladja meg.

•

Vágja ki a gyökérálló fóliát a tetőösszefolyók helyén. Ne
vágjon közvetlenül a vízszigetelésen! Biztonsági okokból és a
gyökérálló fólia megóvása érdekében használjon horgas kést.

Kivitelezés
•

•

A zöldtető kialakítást fagypont feletti hőmérsékleten és
alacsony szélsebesség mellett végezze.

Gondozás, karbantartás
•

Az öntözőrendszerről az éghajlati viszonyok függvényében
kell gondoskodni.

•

A legjobb eredmény érdekében lépjen kapcsolatba az
Urbanscape-pel a zöldtető karbantartásával kapcsolatos
szerződésre vonatkozóan.
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3. lépés:
Urbanscape
rendszer
Válasszon szivárgórendszert:
(a) Urbanscape vízmegtartó szivárgórendszer – a lapok
a vízmegtartás érdekében egyik oldalukon perforáltak. A lapokat
a perforációval felfelé helyezze el, átfedéssel.
(b) Urbanscape vízmegtartó szivárgórendszer – tekerje le és
terítse le a vízelvezető drént és ügyeljen rá, hogy a fehér szövet
legyen felül. Ahol szükséges, rögzítse, és helyezze a tekercseket
szorosan egymás mellé.
• A teljes tetőfelületet fedje be a szivárgó paplannal/
tekercsekkel.
• Vágja ki a szivárgó paplant/tekercset a drénszűrők helyén.
Biztonsági okokból és a vízelvezető paplanok/tekercsek
megóvása érdekében használjon horgas kést.
Ne használjon éles pengét vagy kést!

Óvatosan görgesse le az Urbanscape Sedum-mix
növénytakarót az Urbanscape Green Roll rétegre
merőlegesen.
Kezdje a tetején az átlapolásnál. Ellenőrizze az Urbanscape
Sedum-mix paplan helyzetét, mielőtt legördítené.
Az Urbanscape Sedum-mix növénytakaró paplan szükség
esetén ollóval vagy horgas vágóval megfelelő méretűre
alakítható.
Az Urbanscape Sedum-mix növénytakaró paplannak be kell
fednie az Urbanscape Green Roll teljes felületét. Ha a szélekre
kavics kerül, győződjön meg róla, hogy a tető szélétől legalább
20 cm-re maradjon ki egy növényzettől mentes rész.

•
•
•

Töltse fel a tető széle és az Urbanscape Sedum-mix
takaróréteg közötti területet 16-32 mm-es kaviccsal.
Győződjön meg róla, hogy az Urbanscape gyökérzáró réteg
teljesen le van-e fedve.
A kavicsréteg magasságának meg kell egyeznie az
Urbanscape Sedum-mix növénytakaró réteg magasságával.

8. lépés:
A kivitelezés
befejezése
után
•

•
•

A tető szélein vágja le és távolítsa el a gyökérálló fólia kilógó,
látható részeit. Ne vágjon közvetlenül a vízszigetelésen!
Ne használjon éles pengét vagy kést!
Töltse ki a csupasz foltokat növényekkel.
Öntözze addig a növényzetet, amíg az Urbanscape Green Roll
réteg vízzel telítődik.

6. lépés:
Drénszűrő

A növényzetet évente 1-2 alkalommal kell műtrágyázni
Urbanscape tápanyagokkal.

•

•

•

mivel a vegetációs paplan nem tárolható feltekercselve
néhány napnál tovább (a szállítási időt is beleértve).

•

Ne használjon éles pengét vagy kést!

A kivitelezést a szállítást követő 24 órán belül kezdje el,

Gurítsa ki az Urbanscape Green Roll paplant az Urbanscape
vízelvezető paplan/tekercsre merőlegesen. Helyezze az
Urbanscape Green Roll paplant szorosan egymás mellé.
Hagyjon ki a tető szélétől egy 20 cm-es, fedetlen területet,
amelyen majd kialakítható a kavicsos terület.
Ha szükséges, az Urbanscape Green Roll megfelelő méretre
vágható (ajánlatos ollóval megtenni).

7. lépés:
Kavicsos
terület

•
•

Helyezze a drénszűrőt a vízelvezető dréncsövekre.
Helyezze az alumínium profilt a növényzet köré és helyezze el
az L oldalt az Urbanscape vízelvezető paplan/tekercs alá.

Above and beyond
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A Knauf Insulation-ről

A BVB Substrates vállalatról

A Knauf Insulation a világ egyik vezető és leggyorsabban
növekvő szigetelőanyag gyártója; küldetésünk, hogy
világvezetővé váljunk az épületek energiahatékony rendszerei
vonatkozásában. Az energiahatékony építkezés 30 éves
szakértelmével arra törekszünk, hogy széleskörű megoldási
lehetőségeket kínáljunk lakó- és nem lakóépületek, illetve
ipari ügyfeleink számára. Elköteleztük magunkat amellett,
hogy olyan építőanyagokat kínáljunk, amelyek valódi
teljesítményükkel a fenntartható építkezést javítják; új
Urbanscape Green Roof zöldtető rendszerünk bevezetésével
ezen kötelezettségvállalásunk teljesítéséhez járulunk hozzá.

A sokévi tapasztalat a modern előállító létesítmények valamint
a tökéletességre törekvés kombinációja miatt a BVB táptalajai
mindig egy lépéssel előbb tartanak. A BVB Substrates üvegházi
kertészetekre, közművekre, hobby piacra, gombatermesztésre és
gyümölcsösökre specializálódott nemzetközi partner.

A Knauf Insulation több mint 35 országban van aktívan jelen
szerte a világon, 30 gyártóüzemmel és több mint 5000
alkalmazottal. A cég, amely a német családi tulajdonban lévő
Knauf Csoport része, folytatja erős és stabil működési és
pénzügyi növekedését, miután 2012-ben jóval 1,2 milliárd
eurót meghaladó forgalmat realizált.

A BVB Substrates piacvezető táptalajgyártó Európában, éves
szinten több mint 2 millió köbmétert állít elő, világviszonylatban
pedig több mint 80 országban van jelen aktívan.
A BVB Substrates határozott kompetenciája, neves partnerekkel
együttműködve az innováció: új termékek és koncepciók
fejlesztése és kereskedelmi forgalomba hozatala.
A BVB Substrates ügyfelei kizárólag kiváló minőségű táptalajt
kapnak. Ez növekedésük sikeres alapja.

Minden jog fenntartva, beleértve a fénymásolást és az elektronikus médiában történő tárolást is. A fenti dokumentumban bemutatott folyamatok és munkafolyamatok reklámcélokra
való felhasználása nem engedélyezett. A dokumentumban található információ, szövegek és illusztrációk összeállítására és feldolgozására különös figyelmet fordítottak. Esetleges hibák
mindazonáltal előfordulhatnak. A kiadó és a szerkesztők a pontatlan információk vagy azok következményéi tekintetében semmilyen jogi felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalnak.
A kiadó és a szerkesztők köszönettel vesznek mindenféle javító célzatú javaslatot, illetve az esetlegesen észlelt hibákra vonatkozó értesítést.

urbanscape

Knauf Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep
Telefon: + 36 23 889 844 Fax: + 36 23 889 845
E-mail: info.hu@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.hu
www.green-urbanscape.com

