
Ängsmattor
Färdiga ängsmattor för marktäckare och gröna tak

Önskar du en matta i Simrishamn, Växjö eller Falun? 
Vi kan erbjuda ängsmattor som passar klimatet och 
markkvaliteten i Sveriges avlånga land. Oavsett om det 
gäller våtmark, sandjord eller trädgårdsytor. Mattan kan 
också anpassas efter terrängen, exempelvis sluttande 
mark och platta fält. 

Våra kunder brukar efterlysa ängsvegetation vid skolor, 
i bostadsområden, golfbanor, stadsparker och trafik-
miljöer för att nämna några exempel.

Få saker är så svenska som en vacker  
sommaräng med färgsprakande blommor.  
Nu kan du skapa en naturlig och trevlig miljö 
där bin och andra insekter surrar gemytligt

Ängsmattan är enkel att etablera och du slipper vänta alltför länge på att se färdiga resultat. Precis som 
den vanliga ängen sköter sig växterna själv och ingen regelbunden bevattning och gödning krävs.

Fördelar med ängsmatta
• Svenska växtarter
• Lätthanterlig tack vare kokoksstommen
• Snabb etablering
• Enkel att underhålla
• Ökar pollineringen i området
• Få vacker växtlighet snabbt
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Du kan välja mellan ett flertal artrika ängsmattor som passar olika  
marktyper och klimatförhållanden.

Färdig torrängsmatta
Torräng kan användas på både tak 
och mark. Den färdiga sedummattan 
är sådd med en fröblandning av upp 
till 30 olika vilda växter. Sedummattan 
är etablerad på ett delvis nedbrytbart 
nät av kokosfibrer och fleece.

Vegetation på torrängsmattan

Örter
Röllika, Färgkulla, Blåklocka,  
Brödnejlika, Skattnäva, Gulmåra, 
Rödfibbla, Prästkrage, Berglin,  
Klippnejlika, Praktbrunört,  
Knölsmörblomma, Såpnejlika,  
Backglim, Timjan, Blåsvingel, 
Gräslök, Brittsommaralster, Väddklint 
Smultron, Backnejlika, Stinknäva, 
Gråfibbla, Gulsporre, Kungsmynta, 
Femfinger, Brunört, Pimpernel,  
Kvastglim  Backtimjan,  
samt 4-5 sorters sedum.

Färdig svenskängsmatta
Passar de flesta torra och friska 
marktyper och bjuder på en stor 
variation av växtarter som anpassar 
sig till de lokala förhållandena.

Vegetation på svenskängsmattan

Örter 
Rölleka, liten och stor Blåklocka,  
Rödklint, Brudbröd, Gulmåra,  
Flockfibbla, äkta Johannesört, 
Åkervädd, Sommarfibbla, Prästkrage, 
Gulsporre, Käringtand, Rödkämpar, 
Gullviva, Smörblomma, Bergssyra, 
Mandelblom, Tjärblomster, Klätt,  
Blåklint, Kornvallmo, Vitklöver.

Gräs
Rödven Vårbrodd, Kamäxing,  
Rödsvingel, Fårsvingel, Luddhavre.

Färdig strandängsmatta
Lämplig för infiltrationsytor och över-
silningsytor, samt dikesbottnar och 
fuktigare områden nära dammar och 
vattenmiljöer.

Vegetation på strandängsmattan

Örter 
Nysört, Strätta, Kabbeleka,  
Ängsbräsma, Hampflockel, Älgört, 
Humleblomster, fyrkantig Johan-
nesört, Gökblomster, Videört, Fackel-
blomster, Brunört, Smörblomma, 
Rödblära, Läkevänderot, Smörboll 
vitklöver.

Gräs 
Ängskavle, Darrgräs, Kamäxing, 
Tuvtåtel, Ängssvingel, Rödsvingel, 
Blåtåtel.

OBS. Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 
24 timmar efter att de levererats till dig. Om detta 
inte är möjligt ska mattorna läggas ut på dräne-
rad mark eller liknande. 


