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Systémy vegetačných striech
Extenzívne ozelenenie

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat EM 1250

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 125

4 hydroakumulačná a 
drenážna vrstva BauderGREEN DSE 20/1

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separačná a klzná vrstva BauderGREEN PE 02

Extenzív 1: BauderGREEN DSE 20/1
Tlakom zaťažiteľná drenáž
Priebežná drenáž pod ozelenením.

3

2

1

4

5

6

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat EM 1250

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 125

4 hydroakumulačná a 
drenážna vrstva BauderGREEN WSP 50

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separačná a klzná vrstva BauderGREEN PE 02

Extenzív 2: BauderGREEN WSP 50
Prvotriedne ozelenenie strechy
Akumulačná schopnosť hydroakumulačnej dosky ≥ 10 l/m².

3

2

1

4

5

6

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladieb, nie je možné v tomto katalógu zobraziť všetky 
 varianty. Ďalšie kombinácie systémových skladieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.
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Systémy vegetačných striech
Extenzívne ozelenenie

3

2

1

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat EM 1250

3 ochranná, drenážna 
a filtračná vrstva BauderGREEN SDF-rohož 

Extenzív 3: BauderGREEN SDF-rohož 
Cenovo priaznivé ozelenenie strechy
Ochranná, drenážna a filtračná vrstva v jednom kroku.

Extenzív 4: BauderGREEN Biotop
„Živé“ strešné ozelenenie
Atraktívne miesto pre ochranu prírody a druhov.

1 ozelenenie BauderGREEN Biotop

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat EM 1250

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 125

4 retenčný prvok BauderGREEN RE 40

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

4

3

1

5

2
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3

2

1

4

1 ozelenenie intenzívne ozelenenie

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat IM

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 300

4 hydroakumulačná a 
drenážna vrstva BauderGREEN WSP 75

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separačná a klzná vrstva BauderGREEN PE 02

Intenzív 2: BauderGREEN WSP 75
Akumulácia najvyššieho stupňa
Akumulačná schopnosť hydroakumulačnej dosky ≥ 21,5 l/m².

3

2

1

4

5

6

Intenzív 1: BauderGREEN DSE 60
Tlakom zaťažiteľná drenáž
Priebežná drenáž pod ozelenením a komunikáciou.

6

5

1 ozelenenie intenzívne ozelenenie

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat IM

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 300

4 hydroakumulačná a 
drenážna vrstva BauderGREEN DSE 60

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separačná a klzná vrstva BauderGREEN PE 02

Systémy vegetačných striech
Intenzívne ozelenenie
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Intenzív 3: BauderGREEN MD BS
Sypaná drenáž
Variabilná hrúbka zabudovania.

3

2

1

4

5

6

1 ozelenenie intenzívne ozelenenie

2 vegetačný substrát BauderGREEN Substrat IM

3 filtračná vrstva BauderGREEN FV 300

4 hydroakumulačná a 
drenážna vrstva BauderGREEN MD BS

5 ochranná vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separačná a klzná vrstva BauderGREEN PE 02

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladieb, nie je možné v tomto katalógu zobraziť všetky 
 varianty. Ďalšie kombinácie systémových skladieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.

Systémy vegetačných striech
Intenzívne ozelenenie
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FSM 600 FSM 1100

materiál polyester, polypropylén

hrúbka 4 mm 8 mm

hmotnosť 600 g/m² 1100 g/m²

nasiakavosť vody 3 l/m² 6 l/m²

rozmery 2 x 30 m 2 x 15 m

balenie kotúč 60 m² kotúč 30 m²

kód výrobku 7450 0600 7450 1100

GGM 6 GGM 8 GGM 10

materiál polyuretán-kaučuk

hrúbka 6 mm 8 mm 10 mm

hmotnosť cca. 4,3 kg/m² cca. 5,7 kg/m² cca. 7,2 kg/m²

rozmery 1,25 x 10 m 1,25 x 8 m 1,25 x 6 m

balenie kotúč 12,5 m² kotúč 10 m² kotúč 7,5 m²

kód výrobku 7793 0000 7792 1000 7794 1000

K dispozícii aj vo forme dosiek.

SV 300 SV 600 SV 1000

materiál vlákna PES-regenerátu

hrúbka 3 mm 6 mm 7 mm

hmotnosť 300 g/m² 600 g/m² 1000 g/m²

spôsob spevnenia mechanicky spevnené

nasiakavosť vody cca. 2,0 l/m² cca. 3,5 l/m² cca. 6,0 l/m²

rozmery 2 x 60 m 2 x 30 m 2 x 25 m

balenie kotúč 120 m² kotúč 60 m² kotúč 50 m²

kód výrobku 7440 0300 7440 0600 7440 1000

K dispozícii aj v iných gramážach (200, 400, 500, 800 g/m2). Dodacia lehota 10 – 14 dní.

Vláknitá ochranná rohožBauderGREEN FSM 600 / 1100

Ochranná rohož z gumového granulátuBauderGREEN GGM 6 / 8 / 10

Ochranné rúnoBauderGREEN SV 300 / 600 / 1000

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Ochranná vrstva
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materiál polyetylénová fólia z recyklovaného granulátu, 
znášanlivá s asfaltom a polystyrénom

hrúbka cca. 0,2 mm

hmotnosť cca. 190 g/m²

rozmery 4 x 50 m (zložená na 1 m šírky)

balenie kotúč 200 m²

kód výrobku 7444 0000

Filtračné rúnoBauderGREEN FV 125 / 300

Separačná fóliaBauderGREEN PE 02

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Filtračná vrstva, separačná a klzná vrstva

FV 125 FV 300

materiál polyester, polypropylén

hmotnosť 125 g/m² 315 g/m²

rozmery 1 x 100 m
2 x 100 m 2 x 50 m

balenie kotúč 100 m²
kotúč 200 m² kotúč 100 m²

kód výrobku 7423 0100
7423 0200 7423 0300
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materiál drenážnej vrstvy polyamid-monofilamenty

hmotnosť drenážnej vrstvy 400 g/m²
materiál ochranného-/
filtračného rúna polyester

hmotnosť rúna po 100 g/m²

hrúbka 20 mm

celková hmotnosť 600 g/m²

rozmery 1,0 x 20 m 1,0 x 50 m

balenie kotúč 20 m² kotúč 50 m²

kód výrobku 7427 0001 7427 0000

WSP 50 WSP 75

materiál expandovaný polystyrén

rozmery dosky 795 x 1298 mm (krycia plocha 780 x 1283 mm)

výška dosky 50 mm 75 mm

hmotnosť cca. 0,6 kg/m² cca. 0,95 kg/m²

hydroakumulačná schopnosť cca. 10,1 l/m² cca. 21,5 l/m²

pevnosť v tlaku cca. 25 kN/m² cca. 35 kN/m²

balenie balík 10 m² (10 dosiek) balík 5 m² (5 dosiek)

kód výrobku 7448 0050 7448 0075

NF 10 NF 15

materiál nopovej fólie HDPE

hmotnosť nopovej fólie cca. 743 g/m² 1350 g/m²

materiál filtračného rúna PP

hmotnosť filtračného rúna cca. 125 g/m² 260 g/m²

hrúbka 10 mm 15 mm

celková hmotnosť prvku cca. 868 g/m² 1610 g/m²

pevnosť v tlaku 400 kN/m² 1000 kPa

balenie kotúč 15 m² kotúč 37,5 m²

kód výrobku 7468 0015 7469 0015

Ochranná, drenážna a filtračná rohožBauderGREEN SDF-rohož

Hydroakumulačná doskaBauderGREEN WSP 50 / 75

Drenážna fóliaBauderGREEN DE NF 10 / 15

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Drenážna a hydroakumulačná vrstva
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BS 4/8 L 2/11

materiál expandovaná bridlica láva

hydroakumulačná schopnosť cca. 15 obj.-% cca. 15 obj.-%
objemová hmotnosť 
- vlhkosť pri dodaní 630 kg/m³ 930 kg/m³

objemová hmotnosť  
- po nasýtení vodou 780 kg/m³ 1050 kg/m³

faktor zhutnenia prepravou 
a zabudovaním 10 % 12 %

balenie silo, vyklápač, Big Bag silo, vyklápač, Big Bag

BauderGREEN MD BS 4/8 k dispozícii aj v 40 l vreciach:  kód výrobku: 7413 1013

materiál HDPE

rozmery dosky 1,04 x 2,03 m

výška dosky 40 mm

hmotnosť 1,8 kg/m²

hydroakumulačná schopnosť cca. 13,5 l/m²

plniaci objem 21 l/m²

balenie doska 2,1 m²

kód výrobku 7468 0040

materiál HDPE

rozmery dosky 1,06 x 2,36 m

výška dosky 20 mm

hmotnosť 1,0 kg/m²

hydroakumulačná schopnosť cca. 7,2 l/m²

balenie doska 2,5 m²

kód výrobku 7468 0025

materiál HDPE

rozmery dosky 1,0 x 2,0 m
(krycia plocha 975 x 1975 mm)

výška dosky 60 mm

hmotnosť 2,0 kg/m²

hydroakumulačná schopnosť cca. 17 l/m²

plniaci objem 33 l/m²

balenie doska 2 m²

kód výrobku 7468 0061

Minerálna drenáž; minerálny násyp z expand. bridliceBauderGREEN MD BS

Drenážna a akumulačná doskaBauderGREEN DSE 20/1

Drenážna a akumulačná doskaBauderGREEN DSE 40

Drenážna a akumulačná doskaBauderGREEN DSE 60

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Drenážna a hydroakumulačná vrstva
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Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Spomalenie odtoku

materiál HDPE

rozmery dosky 1,04 x 2,03 m

výška dosky 40 mm

hmotnosť 1,8 kg/m²

prietoková kapacita vody EN ISO 12958, 
zaťaženie 20 kPa

i = 0,01 (spád 1%)
pozdĺžne 0,75; priečne 0,65 l/(m*s)

i = 0,02 (spád 2%)
pozdĺžne 1,08; priečne 0,96 l/(m*s)

balenie doska 2,1 m²

kód výrobku 7468 1040

Retenčná doskaBauderGREEN RE 40

materiál polypropylén

rozmery dosky 0,60 x 0,60 m

výška dosky 100 mm

hmotnosť 8,05 kg/m²

max. objem pre zadržanie vody cca. 95 l/m²

balenie doska 0,36 m²

kód výrobku 7469 0100

Doska na zadržanie dažďovej vodyBauderGREEN RWR 100
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BauderGREEN  
Substrat EE

BauderGREEN  
Substrat EE 1250

BauderGREEN  
Substrat EM

BauderGREEN  
Substrat EM 1250

minerálny základ láva, pemza
expandovaná bridlica, 

keramzit, tufová drvina, 
láva, pemza

láva, pemza láva, expandovaná brid-
lica, keramzit, pemza

oblasť použitia (ozelenenie) extenzívne, jednovrstvové extenzívne, jednovrstvové extenzívne, viacvrstvové extenzívne, viacvrstvové

maximálna vodná kapacita 24,9 obj.-% 33,0 obj.-% 39,4 obj.-% 39,2 obj.-%

objemová hmotnosť 
- suchý stav (vlhkosť pri dodaní) cca. 1010 – 1060 kg/m³ cca. 790 – 840 kg/m³ cca. 1010 – 1060 kg/m³ cca. 790 – 840 kg/m³

objemová hmotnosť 
- vodou nasýtený stav cca. 1260 – 1310 kg/m³ cca. 1140 – 1190 kg/m³ cca. 1410 – 1460 kg/m³ cca. 1190 – 1240 kg/m³

faktor zhutnenia prepravou 
a zabudovaním cca. 15 – 20 % cca. 15 – 20 % cca. 15 – 20 % cca. 15 – 20 %

balenie silo, vyklápač, Big Bag silo, vyklápač, Big Bag silo, vyklápač, Big Bag silo, vyklápač, Big Bag

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Vegetačné substráty

BauderGREEN  
Substrat E PV

BauderGREEN  
Substrat IM

BauderGREEN  
Substrat IM RA

minerálny základ láva, bazalt, pemza,
expandovaná bridlica, tehla láva, pemza láva, expandovaná bridlica, 

keramzit, pemza

oblasť použitia (ozelenenie) extenzívne, záťaž pre podkladovú 
konštrukciu fotovoltiky intenzívne intenzívne, 

vhodné najmä pre trávniky

maximálna vodná kapacita 33,0 obj.-% 46,1 obj.-%  44,2 obj.-%

objemová hmotnosť
- suchý stav (vlhkosť pri dodaní) cca. 1180 – 1230 kg/m³ cca. 1060 – 1110 kg/m³ cca. 940 – 990 kg/m³

objemová hmotnosť 
- vodou nasýtený stav cca. 1480 – 1530 kg/m³ cca. 1520 – 1570 kg/m³ cca. 1380 – 1430 kg/m³

faktor zhutnenia prepravou 
a zabudovaním cca. 15 % ≤25 cm hr. vrstva cca. 25 %

>25 cm hr. vrstva cca. 30 –35 %
≤25 cm hr. vrstva cca. 25 %

>25 cm hr. vrstva cca. 30 –35 %

balenie silo silo silo

BauderGREEN Substrat EM 1250 k dispozícii aj v 40 l vreciach:  kód výrobku: 7415 3403

BauderGREEN Substrat IM RA k dispozícii aj v 40 l vreciach:  kód výrobku: 7419 0003
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Bauder strešné odvodňovacie žľaby sú vhodné na odvodnenie 
pochôdznych častí plochých striech, ako aj balkónov, lodžií, terás.

popis odvodňovací žľab, hranatý

materiál spodná časť - hliník, rošt - ušľachtilá oceľ

šírka 150 mm

výška 60 mm

dĺžka 1000 mm

kód výrobku 7432 0010

Výškovo nastaviteľná sada pre Bauder odvodňovacie žľaby, pozostávajúca 
zo štyroch podpier s držiakom z ušľachtilej ocele a podložky z polyamidu.

rozsah výškového nastavenia 75 - 120 mm

kód výrobku 7432 0110

Pomocou spojovacieho plechu je umožnené presné položenie 
odvodňovacích žľabov horizontálne aj vertikálne.

materiál ušľachtilá oceľ

kód výrobku 7432 0100

Jednoducho nasaditeľné koncové uzávery zabraňujú bočnému vniknutiu 
kamienkov do odvodňovacieho žľabu.

materiál ušľachtilá oceľ

kód výrobku 7432 0101

Odvodňovací žľabBauderGREEN ER EA 150/60

popis odvodňovací žľab, hranatý

materiál pozinkovaná oceľ, mriežkový rošt

šírka 150 mm

výška 60 mm

dĺžka 1000 mm

kód výrobku 7432 0000

Odvodňovací žľabBauderGREEN ER MR 150/60

Spojovací plechBauderGREEN ER Z-K

Koncový uzáverBauderGREEN ER Z-E

Výškovo nastaviteľná sadaBauderGREEN ER Z-HVS

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Príslušenstvo
Odvodňovacie žľaby
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Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Príslušenstvo
Nadstavec strešného vpustu, spojovací kanál

materiál pozinkovaná oceľ

rozmery 1000 x 100 x 30 mm

kód výrobku 7432 0120

materiál pozinkovaná oceľ

kód výrobku 7432 0130

Nadstavec strešného vpustu MR 250

materiál pozinkovaná oceľ

rozmery 250 x 250 mm

rozsah výškového nastavenia 80 - 125 mm

kryt mriežkový rošt

kód výrobku 7432 0250

Osadenie nad strešný vpust v obkladaných pochôdznych plochách.

Nadstavec strešného vpustuBauderGREEN GA MR 250 / 400

Nadstavec strešného vpustu MR 400

materiál pozinkovaná oceľ

rozmery 400 x 400 mm

rozsah výškového nastavenia 80 - 125 mm

kryt mriežkový rošt

kód výrobku 7432 0400

Spojovací kanálBauderGREEN ER Z-SK

Žľabová vložka spojovacieho kanáluBauderGREEN ER Z-RSK
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materiál hliník 1,5 mm

výška 100/80 mm, obojstranne použiteľná

dĺžka 2500 mm

kód výrobku 7488 0100

Štrková záchytná lištaBauderGREEN KFL AL 100/80

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Príslušenstvo
Štrkové záchytné lišty

materiál AlMg3 1,0 mm

výška 100/80 mm, obojstranne použiteľná

dĺžka 5000 mm (2 x 2500 mm)

kód výrobku 7488 0200

Teleskopická štrková záchytná lištaBauderGREEN TEL 100/80

materiál AlMg3 1,5 mm

výška 120/100 mm, obojstranne použiteľná

dĺžka 5000 mm (2 x 2500 mm)

kód výrobku 7488 0300

Teleskopická štrková záchytná lištaBauderGREEN TEL 120/100

materiál AlMg3 2,0 mm

výška 160/140 mm, obojstranne použiteľná

dĺžka 5000 mm (2 x 2500 mm)

kód výrobku 7488 0400

Teleskopická štrková záchytná lištaBauderGREEN TEL 160/140
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BauderGREEN KS ALU 250      Kontrolná šachta

materiál hliník

rozmery 250 x 250 mm

výška 100 mm

farba biely hliník

hmotnosť 950 gr

kód výrobku 7438 1000

Použiteľná aj ako okrajová kontrolná šachta.

BauderGREEN KS AE      Nadstavec 50 mm pre kontrolnú šachtu

materiál hliník

rozmery 250 x 250 mm

výška 50 mm

farba biely hliník

hmotnosť 250 gr

kód výrobku 7438 1005

BauderGREEN KS AE      Nadstavec 100 mm pre kontrolnú šachtu

materiál hliník

rozmery 250 x 250 mm

výška 100 mm

farba biely hliník

hmotnosť 450 gr

kód výrobku 7438 1010

materiál hliník

rozmery 400 x 400 mm

výška 120 mm

farba biely hliník

hmotnosť 2450 gr

kód výrobku 7439 1000

Kontrolná šachtaBauderGREEN KS ALU 250

Kontrolná šachtaBauderGREEN KS ALU 400

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Príslušenstvo
Kontrolná šachta
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Bauder ozeleňovacie balíky
Bezpečné a cenovo výhodné ozelenenie
prístreškov, garáží a iných malých plôch

1  BauderGREEN FBS 
 BauderGREEN Seed Mix

2  Bauder Substrat EM 1250

3  BauderGREEN FV 125
 filtračná vrstva 
4  BauderGREEN RE 40 naplnená miner. drenážou 

 retenčná doska
5  BauderGREEN FSM 600 

 ochranná vrstva

Tvarované násypy substrátov s premenlivými hrúbkami 
vrstiev, zmes semien prospešná pre hmyz a ďalšie 
prvky biotopu spolu vytvárajú najlepšie podmienky 
pre vegetačnú strechu bohatú na druhy a kvety. Cieľom 
je takmer prirodzený biotop s vysokým ekologickým 
potenciálom.

Bridlicový štrk, ktorý tvorí súčasť balenia, sa
jednoducho rozloží po streche v malých kamenných 
hromadách, čím sa vytvoria ďalšie akcenty. 
S priloženou fóliou je možné vytvoriť malú vodnú 
nádrž (jazierko).

Podľa potreby je možné pridať ďalšie ľubovoľné prvky 
biotopu, napr. mŕtve drevo a konáre (nie je súčasťou 
dodávky). Uistite sa, že je zaistená stabilná poloha 
týchto prvkov (alt. zaťažiť!).

18 m² vegetačnej strechy – kompaktne na 2 europaletách 
 25 m² vláknitej ochrannej rohože FSM 600 (pozri str. 8) 
 18 m² retenčnej dosky RE 40 (pozri str. 12) 
 12 vriec minerálnej drenáže na naplnenie RE 40 
 25 m² filtračného rúna FV 125 (pozri str. 9) 
 48 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13) 
 1 vrece bridlicového štrku 
 1,5 m² jazierkovej fólie 
  poukážka na zmes semien prospešných pre hmyz, 

 sadenice trvaliek a hnojivo

3

2

1

4

Biotop-balík pre väčšiu biodiverzituBauderGREEN GDP Biotop

5

výška skladby 9 cm 12 cm 16 cm
hmotnosť, vodou nasýtený stav 98 kg/m² 132,5 kg/m² 178,5 kg/m²
sklon strechy 0 - 5°

kód výrobku 7494 0000
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výška skladby 10 cm

hmotnosť, vodou nasýtený stav 100 kg/m²

sklon strechy 0 - 10°

kód výrobku 7496 0000

1  BauderGREEN FBS

2  BauderGREEN Substrat EM 1250

3  BauderGREEN SDF-rohož
 ochranná, drenážna a filtračná vrstva 

4  hydroizolácia odolná prerastaniu koreňov 
 (nie je súčasťou balenia)

Jestvujúca hydroizolácia strechy pri aplikácii oboch balíkov Standard alebo light musí byť odolná proti prerastaniu koreňov.

Bauder ozeleňovací balík „Standard“ je správne riešenie 
pre všetky strechy, kde nie je problém s hmotnosťou. 
80 mm hrubá vrstva substrátu poskytuje dostatok 
koreňového priestoru pre vegetáciu bohatú na druhy a 
akumuluje dostatok vlahy pre zdravý rast rastlín. Voda, 
ktorú nie je možné akumulovať - tzv. prebytočná voda - je 
z 20 mm vysokej SDF-rohože rovnako rýchlo ako aj bez-
pečne odvedená. Pri plnom nasýtení vodou váži skladba 
vegetačnej strechy cca. 100 kg/m².

10 m² vegetačnej strechy – kompaktne na 1 europalete
 10 m² SDF-rohože (pozri str. 10)
 20 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13)
 kontrolný zoznam a montážny návod
 poukážka na: 120 sadeníc trvaliek (pozri str. 20)

  štartovacie hnojivo pre 10 m²

Bauder ozeleňovací balík „light“ bol vyvynutý špeciálne 
pre ľahké strešné konštrukcie. Hydroakumulačná doska 
zadrží až 10 l/m² vody. Tento dodatočný zásobník vody 
umožňuje redukovať hrúbku substrátu na 50 mm. Plošná 
hmotnosť celkovej skladby nasýtenej vodou je len cca. 
70 kg/m². Z dôvodu menšieho koreňového priestoru je 
rozmanitosť druhov v porovnaní so štandardným balíkom 
obmedzená. Pre strechy s dostatočnou únosnosťou preto 
vždy odporúčame štandardný balík.

18 m² vegetačnej strechy – kompaktne na 1 europalete
 20 m² hydroakumulačnej dosky WSP 50 (pozri str. 10)
 25 m² filtračného rúna FV 125 (pozri str. 9)
 23 vriec substrátu EM 1250 (pozri str. 13)
 kontrolný zoznam a montážny návod
 poukážka na: 220 sadeníc trvaliek (pozri str. 20)

  štartovacie hnojivo pre 18 m²

3

2

1

4

1  BauderGREEN FBS

2  BauderGREEN Substrat EM 1250

3  BauderGREEN FV 125 
 filtračná vrstva

4  BauderGREEN WSP 50
 hydroakumulačná a drenážna vrstva 

5  hydroizolácia odolná prerastaniu koreňov 
 (nie je súčasťou balenia)

1

2

3

4

5

výška skladby 10 cm

hmotnosť, vodou nasýtený stav 70 kg/m²

sklon strechy 0 - 10°

kód výrobku 7495 0000

Bauder ozeleňovacie balíky
Bezpečné a cenovo výhodné ozelenenie
prístreškov, garáží a iných malých plôch

100 kg štandardné balenieBauderGREEN GDP Standard

70 kg ľahký variantBauderGREEN GDP light
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Zmes najmenej 5 rôznych druhov/odrôd rozchodníkov (sedum) pre suchú 
výsadbu extenzívne ozelenených striech. Rezky/výhonky rozchodníkov by 
sa mali podľa možnosti vysádzať v deň dodávky (skladovateľné max. 3 dni 
v rozpestrenom stave na chladnom mieste).
Spotreba cca. 50 - 80 g/m2. 

balenie odber iba v celých kilogramoch

kód výrobku 7455 0004

V prevažne minerálnom substráte pestované sadenice trvaliek s nízkym 
vzrastom (rozchodníky/trávy/bylinky), odolné extrémnym zmenám, pre 
extenzívne ozelenenie striech. Pre rôzne stanovištia (slnečné, tieň alebo 
polotieň) sú dodávané v štandardnom sortimente.

priemer balu 4 cm 5-6 cm

odporúčaný počet/m² 15 ks/m² 12 ks/m²

balenie tácka multiplató 
so 100 kusmi

tácka multiplató
s 50 kusmi

kód výrobku 7455 0040 7455 0056

Rezky/výhonky rozchodníkovBauderGREEN Sedum S

Sadenice trvaliekBauderGREEN FBS

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Ozelenenie

Predpestované vegetačné rohože (koberce) na kokosovom nosiči s vegetáciou 
v podobe rozchodníkov (sedum).
Formát: 1,2 x 2,0 m/kotúč, minimálne množstvo pre objednávku: 100 m²; 
plus balenie a preprava.

balenie kotúč á 1,2 x 2,0 m

kód výrobku 7455 0060

Predpestované vegetačné rohožeBauderGREEN Sedum VM
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BauderGREEN Seed Mix je zmes semien vhodná pre extenzívne ozelenenie 
striech s možnosťou výsevu takmer celoročne. Viac ako 30 druhov osvedčených 
strešných bylín, doplnené druhmi rozchodníkov, zabezpečujú vyváženú zmes 
na streche. 
 
Vegetačný obraz
Ťažiskom zmesi semien sú strešné byliny. Rôzne výšky, farby kvetov a obdo-
bia kvitnutia ponúkajú rozmanitý obraz strešnej záhrady. Aj keď sadenice 
rozchodníkov vytvárajú plošné pokrytie, vzhľadom na ich nízky vzrast nie sú 
tak zreteľné.

obsah zmes semien byliniek s podielom rozchodníkov 
pripravených k výsevu

spotreba cca. 100 g/m²

balenie 2 kg vrece 5 kg vrece

kód výrobku 7460 0002 7460 0005

Zmes semienBauderGREEN Seed Mix

Vegetačná strecha - prehľad výrobkov
Ozelenenie

Organicko-minerálne hnojivo. Vhodné ako štartovacie alebo trvalé hnojivo. 
Zasielanie iba so sadenicami a rezkami. 

kód výrobku 7455 0005

HnojivoBauderGREEN DU
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Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte
sú založené na súčasnom stave technického vývoja. 
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa 
prípadne o príslušných technických poznatkoch 
platných v čase vašej objednávky.

 0151PUE/0521 SK

Bauder s.r.o.
kancelária 
Františkánska 7445/5
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk


