
SYSTEMKONSTRUKTION GRÖNA TAK

BGreen-it Takträdgårdar
Intensiva gröna takträdgårdar

Fakta
• Tung konstruktion
• Trädgård på taket
• Alla typer av vegetation
• Möjlighet till hög artvariation
• Underhåll som vanliga  

trädgårdar

BGreen-it Takträdgårdar ger en  
vacker och grönskande trädgård  
på tak och bjälklag

Systemet erbjuder en mängd olika designalternativ där plantering 
kan kombineras med armeringar och andra trädgårdselement.

Systemet är ett flerskiktssystem som innehåller skyddsduk, dränerings- och  
vattenreservoarplattor, fiberduk samt jordsubstrat för perenner, buskar och träd. Den 
intensiva takvegetationen lämpar sig för vistelse och aktiv användning.

BGreen-it Takträdgårdar används främst när växtligheten ska bestå av gräs, peren-
ner, buskar och träd. Det kan vara på tak eller på alla slags bjälklag. En takträdgård 
förbättrar byggnadens klimategenskaper, vätskeretention och ökar tätskiktets livslängd. 
Dessutom skapar gröna takträdgårdar utrymme för naturen i staden, möjlighet till 
fritidssysselsättning och ökar byggnadens estetiska värde.

Tekniska data

Systemtjocklek 300 - 1000 mm

Material, Dränerings- 
och vattenreservoar HIPS återvunnen plast

Vikt, vattenmättad 350 - 1300 kg/m²

Vattenretention av 
årsnederbörden ca. 90 %

Max. vattenabsorption ca. 150 - 440 l/m²
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Uppbyggnad enl. ingenj�r

Fästanordning av rotklump till armeringsnät 

med Platipus wiresystem

BGreen-it  Takträdgörd 

Träd - omvänt tak

Vegetation; gräs, perenner, buskar 

Intensivt jordsubstrat, SIM                                               

Filterduk, VLF-200                                                           

Armeringsnät 100 x 100 maskstr. 12 mm tröd          

Filterduk, VLF-200                                                           

Dränerings- och vattenreservoar, DiaDrain 40H                           

Fuktbevarende skyddsduk, VLU 300                                  

Dränerande isolering, Pordrän 55                                    

Rotspärrsfolie, LDR 1000                                       

Vattentätt membran, fall 1:40

ca. 300 - 1000 mm

1 skikt

1 skikt

1 skikt

40 mm

1 skikt

varierande h�jd

1 mm 

YY

Fastsättning av rotklump till arme-
ringsnät med Platipus vajersystem

Ritning
9/k

Vegetation: gräs, perenner och buskar
Intensivt jordsubstrat, SIM ca. 300-1000 mm
Filterduk, VLF-200 1 skikt
Armeringsnät 100 x 100 maskstorlek. 12 mm tråd  1 skikt
Filterduk, VLF-200 1 skikt
Dränerings- och vattenreservoar, DiaDrain 40H 40 mm
Fuktbevarande skyddsduk, VLU 300 1 skikt
Dränerande isolering, Pordrän 55 varierande höjd
Rotspärrsfolie, LDR 1000 1,0 mm
Vattentätt membran, fall  1:40     

Uppbyggnad enl. Ingenjör
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