AO hjælper

biodiversiteten på vej!
- fokus på de grønne løsninger...

Husk

evt. også
samleprofil
245031911

BEMÆRK!

Sedumbakkerne sendes
direkte fra producenten i
Danmark og leveres kun
i vækstsæsonen
april-oktober, afhængig
af vejrforhold. Der skal
desuden påregnes
fragt på leveringen.

NETTOPRIS

252,BYGGROS
2500 X 110 X 75 MM
KANTLISTE TIL TAG

Byggros 2500 x 110 x 75 mm kantliste til
afslutning af det grønne tag langs tagfoden.
Kantlisten svejses fast med minimum 200 mm
tagpapstrimmel eller selvklæbende tagpap.
Er produceret i søvandsbestandig 57S, 1 mm
aluminium.
Vare-nr.: 245031910

BGreen-it sedumbakker er et danskproduceret og -designet bakke
system som enkelt og hurtigt kan udlægges direkte på en rodfast
tagmembran.
Sedumbakkken er et alt-i-et-system og indeholder alle komponenter,
som et ekstensivt grønt tag behøver. Dræn- og vandreservoir,
specialblandet letvægtsjordsubstrat og et færdigt sedumplantedække.
Bakkerne leveres direkte fra marken til byggepladsen. På skrå tage
med en hældning fra 10-30 gr. skal der monteres en støtteskinne med
en afstand på ca. 1500 mm svarende til hver fjerde bakke.

NETTOPRIS

FRA

NETTOPRIS

1.148,-

280,-

BYGGROS MULTICOTE
SEDUMGØDNING, 25 KG

BYGGROS BGREEN-IT
570 X 370 X 60 MM SEDUMBAKKE (1 STK = 0,21 M²)

Byggros BGreen-it 570 x 370 x 60 mm sedumbakker indeholder minimum 5-9 sedumarter og plastbakken
er produceret af PET 100 % regenerat. Vækstmediet er testet og godkendt efter de tyske FLL- og RAG-guidelines.
Der ydes 5 års garanti.
Vare-nr.: 245031900
0,21-36,12 m²
36,33-199,92 m²

280,00 pr. m²
252,00 pr. m²

200,13-350,07 m² 238,00 pr. m²
350,28-999,81 m² 224,00 pr. m²

Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Evt. værdi på tilgifter angives inkl. moms og afgifter.
Evt. tilgifter til kampagner kan ikke fravælges med prisreduktion for øje.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

1000,02- m²

205,00 pr. m²

Byggros Multicote sedumgødning er en organisk
specialgødning til pleje af grønne tage. Gødningen
giver en langsom tilvækst til vegetationen i op til
4-6 måneder. Kvælstoffet afgives stille og roligt
i de varme perioder, hvor planterne har brug for
næring. Anvendes én gang årligt om foråret (aprilmaj) eller en gang om efteråret (august-september).
Der anvendes ca. 50-100 g/m².
Vare-nr.: 245031940
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FRA

SPAR OP TIL 3.436,-

774,-

BYGGROS PLANTEX GOLD UKRUDTSDUG

Plantex® Gold er en kvalitetsukrudtsdug, som sikrer optimal gennemtrængning
af vand (70 l/m²), luft og kunstgødning, men som tilbageholder ukrudtet.
2,0 x 25 m
2,0 x 100 m

245032402
245032412

774,2.639,-

Sælges
enkeltvis

FRA

SPAR OP TIL 4,75

3,-

BYGGROS JORDSPYD, JERN

Byggros jordspyd af jern bruges til fastgøring af
ukrudtsdug og andre produkter der skal fastgøres i
jorden. Spyddet fås i længder på 200 eller 300 mm.
200 mm
300 mm

245032999
245039203

NETTOPRIS

81,BYGGROS VANDINGSPOSE
MED LYNLÅS, TIL VANDING AF
TRÆER, 75 L

2

3,4,75

SPAR 28,-

22,BYGGROS ECORASTER S50,
SORT, 20 T, 12 STK. PR. 1,33 M²
Ecoraster S50 græsarmeringsblokke leveres i plader af
1,33 m² bestående af 12 stk. blokke. Erfaring har vist,
at det tager 1 time for 1 mand at udlægge 100 m².
Vare-nr.: 245006350

NETTOPRIS

83,50
BYGGROS VANDINGSPOSE, TIL
VANDING AF BUSKE, 75 L

Pose i UV-bestandigt PVC, med fin perforering i bunden.
Vandet siver langsomt ned til rodnettet over en periode
på 5-8 timer. Kan rumme 75 l vand. Flere poser kan
lynes sammen så de kan rumme mere vand.

Byggros vandingspose af UV-bestandigt PVC kan
rumme 75 liter vand. Posens lave design og farve gør
den velegnet til nyetablerede træer med lavtsiddende
grene og til buske. To studse i bunden af posen gør, at
vandet langsomt siver ud til busken, hvor det sikrer høj
jordfugtighed i rodzonen.

Vare-nr.: 245030007

Vare-nr.: 245030107
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Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Evt. værdi på tilgifter angives inkl. moms og afgifter.
Evt. tilgifter til kampagner kan ikke fravælges med prisreduktion for øje.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

