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Istniejemy na rynku od 1996r. i jesteśmy firmą 
rodzinną. Produkujemy trawniki rolowane cięte 
z gruntu oraz maty rozchodnikowe wykorzystywane 
do budowy ekstensywnych dachów zielonych. 

O NAS

Dla nas najważniejsza jest jakość
Od 25 lat rozwijamy się razem

By móc prowadzić produkcję trawników rolowanych 
oraz mat wegetacyjnych na dużą skalę, potrzebowaliśmy 
odpowiednio dużej przestrzeni. Znaleźliśmy ją 
w okolicach Szprotawy w województwie lubuskim. 
Właściwy rodzaj gleby oraz osobliwy urok przepięknej 
leśnej okolicy zadecydowały o powstaniu plantacji 
właśnie tu, a nie gdzie indziej. Przez szereg lat uprawa 
trawników rolowanych oraz mat wegetacyjnych z roku 
na rok powiększała się i obszar upraw wzrósł z 65 do 
prawie 150 ha.

Od samego początku działalności staramy się robić 
wszystko, aby wyeksponować zieleń. Nasze produkty 
pozwalają na umieszczenie roślinności nie tylko na 
ziemi, ale również na dachach. 
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Uniwersalna darń typu sportowego o szerokim zastosowaniu. 
Prosta i łatwa w utrzymaniu. Na boiska, do ogrodów. 
Do intensywnego użytkowania.

XF 403- Trawnik na tereny trudne i zdegradowane 

O szerokim zastosowaniu, do zadarniania i umacniania oraz 
ochrony przed erozją nasypów przydrożnych, skarp, rekultywacji 
terenów pokopalnianych, wysypisk.

DŁUGOŚĆ   
2,5 m   

SZEROKOŚĆ   
0,4 m   

WAGA   
15-20 kg   

DOSTAWA
240m /paleta 

o wymiarze 0,8 x 1,1 m

Parametry jednej rolki trawnika, czyli 1 m2, 
niezależnie od rodzaju, obrazuje poniższa tabela. 

XF 402- Uniwersalny trawnik rolowany

ź nawilżanie powietrza, dzięki parowaniu wody 
z liści, co w konsekwencji reguluje 
mikroklimatyczne warunki temperatury,

ź krążenie tlenu.

ź wiązanie trujących gazów,

ź tłumienie hałasu,
ź pochłanianie pyłów z powietrza,

ź uprawianie wielu różnych sportów,

ź podniesienie walorów estetycznych ogrodu, 
bowiem trawniki stanowią jeden z najważniejszych 
elementów ogrodu

ź funkcja estetyczna i dobroczynny wpływ na ludzki 
umysł i duszę.

ź zapobieganie erozji gleby na spadzistym terenie,

IDEA

Nowatorska i pierwsza w Polsce technologia uprawy trawnika rolowanego na gruncie przepuszczalnym w roku 1996 
była dużym zaskoczeniem w środowisku ogrodniczym. Dziś już prawie każdy zna wyrób pod nazwą trawnika 
rolowanego i nie budzi żadnego zdziwienia fakt, że piękny trawnik można mieć w jeden dzień.

Funkcje trawnika można podzielić na dwie grupy:

Ukryte, których nie można dostrzec wzrokiem:

Widoczne, które dostrzegalne są od razu:

DANE
TECHNICZNE

ZIELONY TRAWNIK 
PRZEZ CAŁY ROK

Wszystkim tym, którzy oczekują szybkiego efektu pięknego zielonego trawnika 
bez znacznego nakładu pracy, XERO FLOR poleca gotowy trawnik rolowany.

Pośród wielkiego bogactwa traw oferowanych na rynku, nie wszystkie odmiany 
i gatunki dobrze przystosowują się do naszego klimatu.  W XERO FLOR tak 
dobieramy gatunki i odmiany traw, aby  nasze trawniki były odporne na 
choroby, wytrzymałe na różne warunki klimatyczne. Dzięki temu utrzymują 
kolor przez cały rok i nadają się do intensywnego używania.

Wysiewamy nasiona, pielęgnujemy, podkaszamy do momentu aż powstanie 
piękny, gęsty, zielony, wolny od chwastów trawnik. Dzięki naszym zabiegom 
trwającym ponad półtora roku możecie się Państwo od razu cieszyć wspaniałym 
trawnikiem. 

Gotowy trawnik rolowany XERO FLOR można rozwijać w różnych rejonach 
Polski, bez względu na to czy jest to klimat północny czy południowy. Trawnik 
po rozłożeniu wymaga odpowiednich warunków glebowych, uprawy 
i pielęgnacji. Najważniejszą jego zaletą jest to, że można go zakładać praktycznie 
przez cały rok z wyłączeniem zimy!

2 1m  trawnika potrafi pochłonąć około 40 kg pyłów rocznie

CIEKAWOSTKA!

2100 m  trawnika wytwarza w ciągu roku ilość tlenu 
zaspokajającą w tym samym czasie potrzeby 
oddechowe 10 osób

2W każdy letni dzień z 1m  trawnika wyparowują 2-3 litry 
wody, zwiększając wilgotność powietrza, a sam 

otrawnik ochładza się wówczas o ok. 5 C.
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Najczęściej są to powierzchnie trawiaste na znacznych pochyłościach lub w warunkach 
trudnych do bytowania (np. parkingi, pasy zieleni przy autostradach). Zadarnianie 
i umacnianie takich powierzchni jest szczególnie trudne z uwagi na uciążliwy dostęp. Głównym 
celem tego zadarnienia jest ochrona przed erozją.

TECHNIKA UKŁADANIA

wałowanie - lekkie ugniatanie, spowoduje 
równomierne ułożenie podłoża i ułatwi 
rozkładanie trawnika z rolki. 

odchwaszczanie - można do tego celu użyć 
środków chemicznych lub usunąć chwasty 
mechanicznie lub ręcznie,

spulchnianie gleby - przekopanie szpadlem 
lub glebogryzarką w celu napowietrzenia 
gleby oraz jej użyźniania,

Podłoże to teren stały w postaci gleby rodzimej lub 
skonstruowanej warstwy nośnej, na której zakładana 
będzie darń. Teren pod trawnik powinien być 
przekopany, zniwelowany, wolny od resztek 
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze 
zbędnych drzew i krzewów. Gleba powinna być 
raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy trzeba ją 
rozrzedzić piaskiem. Jest to najlepsza i najbardziej 
poprawna metoda przygotowania terenu pod 
trawnik. Należy unikać ciężkiej gleby gliniastej, która 
zatrzymuje wodę. 

ź piasek - 50%
ź gleba żyzna ogrodowa - 30%

Idealna warstwa podłoża pod trawnik ogrodowy: 

ź kompost lub torf - 20%.

Etapy przygotowania podłoża:

1

2

3

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ROZKŁADANIE TRAWNIKA NA TERENIE PŁASKIM 
Na przygotowany teren rozwijamy rolki trawnika - rolka obok rolki. Ważne jest, aby go nie 
rzucać i nie naciągać. Rozkładamy zaraz po dostarczeniu go na miejsce max do 24 h od 
wycięcia. Późniejsze rozkładanie trawnika powoduje niebezpieczeństwo zaparzenia 
i wystąpienia chorób fuzaryjnych. Rolki rozwijamy w układzie przesunięć jak cegły w murze. 
Trawnik ma swoją określoną wilgotność po rozłożeniu, gdy spadnie zacznie się on kurczyć 
i powstaną szpary między rolkami. Dlatego ważne jest, aby trawniki rozkładać ściśle jeden 
obok drugiego i pasy rozłożonego trawnika raczej dopychać do siebie, a nie rozciągać. 
Wystające brzegi przycina się ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik wałujemy
 i obficie podlewamy. Przez pierwsze tygodnie dopóki nie przyrośnie się do podłoża, należy go 
podlewać tak, aby był cały czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie mogą wystąpić 
techniczne problemy z prawidłowym nawodnieniem zaleca się rozkładanie trawnika w dni 
chłodniejsze i pochmurne.

Na skarpach i wałach metoda układania jest taka sama jak na terenie płaskim. Jeśli pochyłość 
jest znaczna, trawnik rolowany mocuje się dodatkowo drewnianymi kołeczkami po rogach 
w ilości od 4 do 10 szt., co zapobiegnie jego zsuwaniu do czasu przyrośnięcia.

TEREN STROMY

Do przygotowania podłoża pod budowę terenów sportowych niezbędna jest fachowa wiedza 
i znajomość tematu. Najszerzej i najdokładniej tą tematykę obejmuje norma DIN 18035-4, która 
powinna być podstawową lekturą przed rozpoczęciem każdej inwestycji. 

PODŁOŻE POD BOISKO

ZADARNIANIE TERENÓW TRUDNYCH

10 11



Najczęściej są to powierzchnie trawiaste na znacznych pochyłościach lub w warunkach 
trudnych do bytowania (np. parkingi, pasy zieleni przy autostradach). Zadarnianie 
i umacnianie takich powierzchni jest szczególnie trudne z uwagi na uciążliwy dostęp. Głównym 
celem tego zadarnienia jest ochrona przed erozją.

TECHNIKA UKŁADANIA

wałowanie - lekkie ugniatanie, spowoduje 
równomierne ułożenie podłoża i ułatwi 
rozkładanie trawnika z rolki. 

odchwaszczanie - można do tego celu użyć 
środków chemicznych lub usunąć chwasty 
mechanicznie lub ręcznie,

spulchnianie gleby - przekopanie szpadlem 
lub glebogryzarką w celu napowietrzenia 
gleby oraz jej użyźniania,

Podłoże to teren stały w postaci gleby rodzimej lub 
skonstruowanej warstwy nośnej, na której zakładana 
będzie darń. Teren pod trawnik powinien być 
przekopany, zniwelowany, wolny od resztek 
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze 
zbędnych drzew i krzewów. Gleba powinna być 
raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy trzeba ją 
rozrzedzić piaskiem. Jest to najlepsza i najbardziej 
poprawna metoda przygotowania terenu pod 
trawnik. Należy unikać ciężkiej gleby gliniastej, która 
zatrzymuje wodę. 

ź piasek - 50%
ź gleba żyzna ogrodowa - 30%

Idealna warstwa podłoża pod trawnik ogrodowy: 

ź kompost lub torf - 20%.

Etapy przygotowania podłoża:

1

2

3

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ROZKŁADANIE TRAWNIKA NA TERENIE PŁASKIM 
Na przygotowany teren rozwijamy rolki trawnika - rolka obok rolki. Ważne jest, aby go nie 
rzucać i nie naciągać. Rozkładamy zaraz po dostarczeniu go na miejsce max do 24 h od 
wycięcia. Późniejsze rozkładanie trawnika powoduje niebezpieczeństwo zaparzenia 
i wystąpienia chorób fuzaryjnych. Rolki rozwijamy w układzie przesunięć jak cegły w murze. 
Trawnik ma swoją określoną wilgotność po rozłożeniu, gdy spadnie zacznie się on kurczyć 
i powstaną szpary między rolkami. Dlatego ważne jest, aby trawniki rozkładać ściśle jeden 
obok drugiego i pasy rozłożonego trawnika raczej dopychać do siebie, a nie rozciągać. 
Wystające brzegi przycina się ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik wałujemy
 i obficie podlewamy. Przez pierwsze tygodnie dopóki nie przyrośnie się do podłoża, należy go 
podlewać tak, aby był cały czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie mogą wystąpić 
techniczne problemy z prawidłowym nawodnieniem zaleca się rozkładanie trawnika w dni 
chłodniejsze i pochmurne.

Na skarpach i wałach metoda układania jest taka sama jak na terenie płaskim. Jeśli pochyłość 
jest znaczna, trawnik rolowany mocuje się dodatkowo drewnianymi kołeczkami po rogach 
w ilości od 4 do 10 szt., co zapobiegnie jego zsuwaniu do czasu przyrośnięcia.

TEREN STROMY

Do przygotowania podłoża pod budowę terenów sportowych niezbędna jest fachowa wiedza 
i znajomość tematu. Najszerzej i najdokładniej tą tematykę obejmuje norma DIN 18035-4, która 
powinna być podstawową lekturą przed rozpoczęciem każdej inwestycji. 

PODŁOŻE POD BOISKO

ZADARNIANIE TERENÓW TRUDNYCH

10 11



12 13

W ramach pielęgnacji wykończeniowej rozłożony trawnik należy regularnie 
nawadniać. Istotne jest, aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka 
milimetrów), ale 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały 

2pobudzone do wegetacji w dół. Właściwe proporcje to ok. 10 - 15 l/m  wody na 
jedno zraszanie. Częstotliwość i określenie ilości zroszeń muszą być 
dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Zaleca cię coraz rzadsze, ale 
obfitsze podlewanie trawnika. Sprzyja to właściwemu rozwojowi systemu 
korzeniowego, który nie przyzwyczajony do stałego dostępu wody przerasta 
coraz głębiej. Pozwala to trawnikowi korzystać z głębszych pokładów wody 
i przetrwać suche lata i mroźne zimy. Najlepszą porą podlewania trawnika jest 
poranek, gdzie chłód ogranicza parowanie wody i nie mam możliwości, aby 
trawa doznała szoku termicznego, a chłodna gleba lepiej przyjmuje wodę. 

Do uzyskania trwałej, zwartej darni i pięknej zieleni od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni niezbędne jest systematyczne nawożenie trawników zwłaszcza 
nawozami mineralnymi. Należy zachować odpowiednią proporcję 
makroskładników N:P:K (azotu, fosforu i potasu), która optymalnie kształtuje 
się 6:2:4. Aby uzyskać jednolitą barwę trawnika i właściwy wzrost roślin, 
nawozy należy wysiewać bardzo równomiernie w określonych porach roku 
w odstępach 4 - 6 tygodni. Dla ułatwienia możemy używać nawozów długo 
działających, co pozwala na równomierne dokarmianie trawy – stabilny 
wzrost darni oraz nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania. Warto jednak 
wiedzieć, za jakie procesy odpowiadają poszczególne składniki nawozu. 

Nawożenie azotem 
Azot odpowiada za intensywny wzrost trawnika, decyduje o odroście i rozwoju 
traw oraz ich zabarwieniu, ponieważ zwiększa zawartość chlorofilu w liściach. 
Pierwsze wiosenne nawożenie azotem stosuje się w maju i czerwcu. Ważne 
jest, aby trawnik był dobrze wygrabiony. Ostatni termin stosowania azotu to 
wrzesień, aby trawa wchodząca w okres spoczynku zimowego nie była zbyt 
bujna. Na nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane i nawadniane 

2roczna dawka azotu wynosi 3,0 – 4,0 kg N/ 100 m . Brak azotu wpływa na 
żółknięcie darni. Trawnik staje się mniej odporny, szybciej wysycha i łatwiej 
uszkadza mechaniczne. Azot jest zawarty w moczniku i saletrze amonowej. 

Fosfor wywiera dodatni wpływ na prawidłowy rozwój sytemu korzeniowego 
darni. Łatwo przechodzi w związki trudno przyswajalne dla roślin, zwłaszcza 
w glebie o odczynie kwaśnym, ale za pośrednictwem drobnoustrojów może 
być ponownie uruchamiany. Ważne jest, aby w pierwszych miesiącach 
wzrostu trawy nie brakowało go w glebie. Można go rozsiać przed rozłożeniem 
trawnika z rolki. Dobrze jest go użyć po zimie, bo to zapewni rozwój 

2przemarzniętych korzeni. Dawki zależą od rodzaju gleby i na 100 m  wynoszą 
średnio 0,6 – 1,3 kg. Wyższe dawki stosuje się na trawniki dywanowe 
i sportowe. Nie ma też obawy, że zastosujemy go za dużo. Fosfor jest 
składnikiem wielu nawozów, więc przy systematycznym ich stosowaniu nie 
ma konieczności uzupełniania trawnika samym fosforem.

Nawożenie fosforem 

Nawożenie potasem  
Gleby zwięzłe (gliniaste, ilaste) są na ogół zasobne w przyswajalne dla roślin 
związki potasu. Ubogie w potas są gleby lekkie, piaszczyste i torfowe. Potas 
korzystnie wpływa na regulowanie gospodarki wodnej roślin, na przebieg 
fotosyntezy, zwiększa odporność roślin na choroby oraz wytrzymałość na 
przymrozki. Dość łatwo jest wymywany do warstw głębszych. Z tego względu 
roczną dawkę należy stosować w dwóch, a nawet w trzech terminach. 
Stosujemy go latem przed upałami i jesienią przygotowując trawnik do zimy. 

2Roczne zapotrzebowanie w formie tlenku potasu to 1-1,2 kg K O/ 100 m .2

Wapnowanie  
Działanie wapna ma szczególne znaczenie na glebach kwaśnych o pH poniżej 
5,5. Na tego rodzaju glebach wapń poprawia odczyn gleby, pomaga 
w wykorzystaniu fosforu i aktywizuje potas. Wapń przyspiesza też rozkład 
próchnicy i tym samym uwalnia azot. Wapnowanie wykonujemy raz na 2-3 

2lata jesienią zużywając 3-5 kg na 100 m  lub częściej jeśli badania pH gleby na 
to wskazują.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA
NAWOŻENIE

NAWADNIANIE
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To podstawowy zabieg pielęgnacyjny, pozwalający na uzyskanie 
równej darni o odpowiedniej wysokości. Przez ten zabieg 
oddziałujemy na wzrost i krzewienie się trawy. Sprzyja on 
zdrowotności, odporności na choroby i szkodniki. Wysokość 
koszenia regulujemy w zależności od potrzeb i warunków 
pogodowych. Należy stosować kosiarki trawnikowe o ostrych 
nożach, najlepiej z koszem na ściętą trawę. Jeśli brak kosza, to 
skoszoną trawę należy wygrabić i usunąć z trawnika. Aby trawnik 
rozwijał się prawidłowo zabieg koszenia należy wykonywać 
przynajmniej raz w tygodniu. Regularne koszenie wpływa na 
poprawę krzewienia i zapobiega rozwojowi chwastów 
dwuliściennych. Zalecana wysokość koszenia dla trawników 
przydomowych to 4-5 cm oraz  5-6 cm przy upałach. 

Górne 5-8 cm warstwy nośnej trawnika zagęszcza się na skutek 
użytkowania. Zmniejsza się tam wielkość porów, absorpcja wody 
i wymiana gazowa ulegają pomniejszeniu, tzn. pogarszają się 
warunki wegetacji trawy. Poziom zagęszczenia od czasu do czasu 
należy usuwać. Napowietrzanie jest metodą przeciwdziałającą 
temu. Dzięki napowietrzaniu filc trawiasty staje się 
podziurawiony, przez co wymiana gazowa, gospodarka 
substancjami odżywczymi i gospodarka wodna znacznie się 

2poprawiają. Na temat nakłuć na m  znajdujemy w literaturze 
2różne opinie, zaleca się od 800 do 1000 nakłuć na m . W praktyce 

2okazało się, że 400 – 500 nakłuć na m  stanowi normę, aby 
uzyskać zadawalające rezultaty. Prace można przeprowadzać od 
kwietnia do września.

Zwalczanie chorób to odrębne kompleksowe zagadnienie. 
Generalnie trzeba powiedzieć, że prawidłowa pielęgnacja jest 
najlepszą profilaktyką. Niestety nie zawsze można uniknąć 
wystąpienia określonych chorób, chwastów lub szkodników. 
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że trawnik na tym ucierpi, 
należy koniecznie wezwać fachowca, który zaleci dodatkowe 
środki zapobiegawcze. W szczególnych przypadkach 
nieuniknione będzie stosowanie środków chemicznych. 
Dlatego ważne jest zasięgnięcie fachowej porady. Jednocześnie 
należy pamiętać, aby respektować przepisy dotyczące ochrony 
roślin.

To pionowe cięcie ma na celu przeciwdziałanie filcowaniu 
darni. Usuwa się filc powstały z obumierających pędów traw 
i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc posiada 
cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy, 
pochłania wodę jak gąbka i zatrzymuje substancje odżywcze. 
Jeśli filc trawiasty osiągnie określoną grubość, uniemożliwia 
wymianę gazów w glebie i zmniejsza przenikanie nawozów. 
Dzięki wertykulacji uzyskuje się przewietrzenie warstwy 
korzeniowej i strefy krzewienia się roślin. Najlepszym okresem 
na przeprowadzenie czynności jest początek okresu wiosennej 
wegetacji ze względu na odpowiednią wilgotność podłoża. Po 
wykonaniu zabiegu należy usunąć resztki zwertykulowanych, 
obumarłych części roślin. Wertykulację przeprowadzamy 
w drugim roku po rozłożeniu trawy. Ilość zabiegów uzależniona 
jest od ilości gromadzącego się filcu. 

KOSZENIE WERTYKULACJA

AERACJA ZWALCZANIE CHORÓB I CHWASTÓW
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Od wielu lat urbaniści, architekci i projektanci zieleni poszukują 
rozwiązań, które pozwoliłyby życie w miastach uczynić bardziej 
przyjaznym dla człowieka. Jednym z nich jest wprowadzanie 
roślinności na martwe do tej pory ściany i dachy budynków.

Dachy i mury budynków oraz nawierzchnie betonowe 
działają jak akumulatory ciepła. Powstaje w ten sposób 
zjawisko tzw. „wyspy ciepła”, czyli podwyższenie 
temperatury powietrza w centrach aglomeracji średnio 
o 1-2°C (w skrajnych przypadkach do 10°C) oraz 
obniżenie jego wilgotności. Tymczasem roślinność 
przez odparowanie nagromadzonej wody i odbicie 
promieniowania słonecznego wytwarza na powierzchni 
dachu rodzaj „poduszki powietrznej” o wyższej 
wilgotności i niższej temperaturze. Dwucentymetrowa 
warstwa zieleni jest w stanie zatrzymać około 50 - 60% 
wód opadowych, które są następnie odparowywane, 
przez co:

ź pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę 
powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwia 
wykorzystanie w pełni niewielkich działek 
w centrach miast bez kolizji z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego,

ź odciążają kanalizację miejską, 

ź łagodzą klimat miejski

ź wzbogacają powietrze w tlen, 

ź zwiększają wilgotność powietrza,

ź zmniejszają zawartość CO . 2

ź stanowią dodatkową  dachu- izolację termiczną
zimą chronią przed utratą ciepła, latem przed 
upałami,

ź  uliczny przez odbicie i częściowe zmniejszają hałas
pochłonięcie o około 20- 30 dB,

ZALETY ZIELONEGO DACHU
Dlaczego zielone dachy są koniecznością?

CIEKAWOSTKA!

Dach pokryty papą bitumiczną latem nagrzewa 
się do 60-70°C, zielony dach zaledwie do 25-40°C.

2Dach o obszarze 15 m  produkuje w ciągu roku 
tlen dla 10 osób. Jednocześnie może pochłonąć 
10-20 % pyłów i gazów z powietrza.

KORZYŚCI JAKIE PRZYNOSZĄ ZIELONE DACHY

ź stosowanie roślinności na dachach budynków jest 
jednym z elementów architektonicznego 
kształtowania przestrzeni. Pozwala ono na 
ukrycie urządzeń instalacyjnych znajdujących się na 
dachu, tworzenie jednorodnych kompozycji poprzez 
łączenie zieleni na różnych poziomach: roślinność 
w mieszkaniu, na tarasie, dachu i w otoczeniu 
budynku, tworzenie charakterystycznych 
elementów roślinnych wyróżniających 
poszczególne budynki,

ź absorbują wodę, zwiększają retencję wody o 50% – 
60 % – ,Program „Moja Woda”

ź  poprzez poprawiają wygląd krajobrazu
wprowadzenie licznych roślin, zieleni,

ź  mechanicznych ograniczają ryzyko uszkodzeń
izolacji dachu,

ź stanowią  w obszarze siedlisko dla fauny i flory
zabudowanym,

ź stanowią reprezentacyjną zieleń, która podnosi 
wartość nieruchomości,

ź są przeznaczone do zabudowy dachów płaskich 
i skośnych,

ź chronią dach przed działaniem słońca i mrozu,

ź stanowią dodatkową .ochronę przeciwpożarową

ź zagospodarowanie miejskich skwerów, gdzie będzie poprawiać 
retencję wody, podnosić wilgotność powietrza, obniżać 
temperaturę, a jednocześnie upiększać miejski (betonowo- 
brukowy) krajobraz,

ź zagospodarowanie powierzchni na wiatach garażowych 
i rowerowych, zadaszanie zsypów i śmietników.

ź układanie i formowanie wymyślonych form architektonicznych,

ź możliwość stosowania na większości rodzajów konstrukcji 
dachowych: od lekkich typu altany, wiaty, hale po dachy z płyt 
stropowych,

ź ekstensywna mata roślinna jest idealnym wypełnieniem torowisk, 
klombów, skarp, drogowych pasów zieleni, czy obszarów 
zielonych trudnych do utrzymania,

ź tworzenie powierzchni zielonych w parkach kieszonkowych,

INNE ZASTOSOWANIA MATY ROZCHODNIKOWEJ
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Przy pokrywaniu dachów zielenią rozróżnia się dwa 
główne rodzaje zazielenienia, które są uzależnione 
od uwarunkowań budowlanych i konstrukcji oraz 
sposobu ich użytkowania:

ź intensywne,
ź ekstensywne.

Porównanie dachu 
intensywnego i ekstensywnego

RODZAJE DACHÓW 
ZIELONYCH W zależności od planowanego rodzaju roślinności oraz możliwości 

konstrukcyjnych dachu, należy zaprojektować właściwą grubość 
podłoża. Dla rozchodników o niskich wymaganiach życiowych wystarczą 
już 4 cm warstwy wegetacyjnej, natomiast stworzenie właściwych 
warunków wzrostu dla traw w systemie intensywnym wymaga 
zaprojektowania grubszej warstwy dla przerastania korzeni. Grubości 
struktur dla różnych rodzajów roślinności i form wegetacji obrazuje 
poniższa tabela. Źródło: DAFA DZ 1.01 
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warunki siedliskowe, posiadające dużą 

zdolność do regeneracji. Sukulenty, 
rozchodniki, mchy, zioła, trawy.

WYSOKOŚĆ
Można je kształtować o zróżnicowanej 

wysokości  30-200 cm.
Całość systemu 6-12 cm.

PIELĘGNACJA Regularne i dokładne podlewanie, 
nawożenie, koszenie.

Mały nakład pracy, niewielkie 
nawożenie.

WAGA 2200–3000 kg/m 235-180 kg/m
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Ekstensywny system zielonego dachu XERO FLOR nie 
wymaga szczególnych warunków. Jest prosty w zabudowie 
i można go dobrać do każdego pokrycia i rodzaju 
konstrukcji dachu. Zieleń produkowana jest na specjalnym 
nośniku, który jest wytrzymały na obciążenia, nie kurczy 
się i nie rozciąga, nie ulega degradacji w czasie, jest 
odporny na warunki atmosferyczne.

System XERO FLOR oferuje rozwiązania dla dachów 
O Ozielonych na dachach o spadku od 0  do 45  

i maksymalnym ciężarze w stanie nasiąkniętym wodą od 
245 do 145 kg/m  w zależności od konstrukcji i wysokości 

budynku.

Za pomocą systemu XERO FLOR skutecznie i trwale 
pokrywa się zielenią dachy wszystkich rodzajów, także 
bardzo lekkie konstrukcje dachowe i dachy strome. 
Oferowany system XERO FLOR  nie jest jedynym systemem 
obsadzania zielonych dachów. Jednak w długoletnim 
okresie badań przy sprawdzonych w praktyce 
i opatentowanych technologiach, ekstensywny system 
XERO FLOR okazał się być idealnym połączeniem estetyki 
i ekologii z korzyściami gospodarczymi i technicznymi oraz 
jest bardzo szybkim i prostym sposobem na wykonanie 
zielonego dachu.

EKSTENSYWNY SYSTEM 
ZIELONYCH DACHÓW

Ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody, przewietrzanie korzeni i polepszenie 
wartości izolacyjnej konstrukcji dachowej. Sama warstwa drenażowa jest wymagana 

Ona dachach do 2  spadku, powyżej nie stosuje się już drenażu. Do wykonania 
drenażu wykorzystuje się maty pętelkowe, maty kubełkowe lub żwir rzeczny 
o odpowiedniej granulacji. Na rozłożony drenaż rozwija się geowłókninę - filtr, który 
zapobiega zatykaniu się drenażu przez warstwę wegetacyjną.

Tworzy podstawę dla wzrostu roślin oraz umożliwia rozrost korzeni. Ma za zadanie 
magazynować wodę i udostępniać ją roślinom. Warstwie tej stawia się wymagania 
dotyczące stabilności utrzymywania odpowiedniej wartości pH, gromadzenia 
odpowiedniej ilości wody, prawidłowej cyrkulacji powietrza. Warstwę wegetacyjną 
może stanowić substrat, higroskopijna wełna skalna lub geowłóknina.

Warstwę roślinną stanowią maty wegetacyjne. Nie każda roślina będzie rosła 
w ekstremalnym środowisku dachu. Mając na uwadze te warunki dobraliśmy 
odpowiednio różne gatunki roślin. Są to mchy, rozchodniki, trawy, zioła. Kiedy mata 
zostanie pokryta zielenią w 70% jest gotowa do sprzedaży i może być instalowana na 
dachu na wcześniej przygotowanym podłożu. Dzięki temu, że rośliny są 
wyhodowane wcześniej mamy pewność, że z naszym zielonym dachem nie może 
stać się już nic złego, a poza tym od razu mamy gotowy efekt pełnego zazielenienia.

WARSTWY ZIELONEGO DACHU 
EKSTENSYWNEGO
System zielonego dachu XERO FLOR opiera się na trzech podstawowych warstwach 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zielonego dachu: 

WARSTWA DRENAŻOWO - FILTRACYJNA

WARSTWA WEGETACYJNA

WARSTWA ROŚLINNA

ź ciężarze, jaki potrafi przenieść 
konstrukcja dachu, 

Projektowanie zielonego dachu 
w systemie XERO FLOR opiera się na 
trzech podstawowych warunkach: 

ź spadku dachu, 

ź powierzchni dachu.
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To trójwymiarowa mata zbudowana z pętelek 
nylonowych jednostronnie laminowana 
geowłókniną. Odporna na działanie promieni 
UV. Cechuje się lekkością i elastycznością. 
Prosta w instalacji, nie ulega rozkładowi. 

 

Wytłaczana mata kubełkowa z polietylenu. 
Odporna na przerastanie korzeni. Układana 
dnem kubełków ku górze. W połączeniu 
z geowłókniną XF 122 stanowi doskonałą 
warstwę filtracyjno-drenażową. 

 

WARSTWA 
DRENAŻOWO - FILTRACYJNA

 

XF 108 DRENAŻ PĘTELKOWY

PRODUKTY

 

 

2390 g/m  15 mm

gramatura wysokość profilu dostawa

rolki o wymiarze 1x60 m, 1x100 m 

XF 109 DRENAŻ KUBEŁKOWY

 

0,5-0,6 mm
2gramatura 550-600 g/m 8 mm

grubość folii wysokość profilu dostawa

rolki o wymiarze 2x20 m  

 

 

Zapobiega zamulaniu się drenażu. Powinna się charakteryzować 
przepuszczalnością co najmniej 10 razy większą niż warstwa 
wegetacyjna, chroniąc system drenażowy i odpływy przed zamulaniem. 
Warstwa filtracyjna powinna być wykonana z włókniny strukturalnej ze 

2100% polipropylenu o gramaturze 200 – 250 g/m , wolnej od 
chemicznych substancji wiążących, charakteryzującej się wieloletnią 
trwałością (także w zakresie stabilności drenażu i filtracji) oraz odporna 
na wodę, chemikalia i gnicie. Ponadto powinna posiadać dobrą 
przepuszczalność wody w kierunku poziomym i pionowym oraz zdolność 
dyfuzji pary wodnej. Warstwę filtracyjną w postaci włókniny rozkłada się 
bezpośrednio na drenaż.

WARSTWA FILTRACYJNA 

Zapewnia odprowadzenie nadmiaru wody, będącej dodatkowym 
obciążeniem i mającym zły wpływ na rozwój roślin. Ma być odporna na 
zmienne warunki pogodowe (wilgoć, ujemne temperatury) oraz 
charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, 
wydłużenie, tarcie oraz ściskanie. Warstwa drenażowa musi być tak 
skonstruowana, aby jej działanie trwało przez długi okres. Drenaż 

2powinien odprowadzać wodę w ilości 0,03 l/s m  = 300 l/s ha. Przyjmuje 
Osię, że od nachylenia powyżej 2  system drenażowy nie jest wymagany 

(przy zastosowaniu systemu XERO FLOR).

WARSTWA DRENAŻOWA
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gramatura wysokość profilu dostawa

rolki o wymiarze 1x60 m, 1x100 m 

XF 109 DRENAŻ KUBEŁKOWY

 

0,5-0,6 mm
2gramatura 550-600 g/m 8 mm

grubość folii wysokość profilu dostawa

rolki o wymiarze 2x20 m  

 

 

Zapobiega zamulaniu się drenażu. Powinna się charakteryzować 
przepuszczalnością co najmniej 10 razy większą niż warstwa 
wegetacyjna, chroniąc system drenażowy i odpływy przed zamulaniem. 
Warstwa filtracyjna powinna być wykonana z włókniny strukturalnej ze 

2100% polipropylenu o gramaturze 200 – 250 g/m , wolnej od 
chemicznych substancji wiążących, charakteryzującej się wieloletnią 
trwałością (także w zakresie stabilności drenażu i filtracji) oraz odporna 
na wodę, chemikalia i gnicie. Ponadto powinna posiadać dobrą 
przepuszczalność wody w kierunku poziomym i pionowym oraz zdolność 
dyfuzji pary wodnej. Warstwę filtracyjną w postaci włókniny rozkłada się 
bezpośrednio na drenaż.

WARSTWA FILTRACYJNA 

Zapewnia odprowadzenie nadmiaru wody, będącej dodatkowym 
obciążeniem i mającym zły wpływ na rozwój roślin. Ma być odporna na 
zmienne warunki pogodowe (wilgoć, ujemne temperatury) oraz 
charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, 
wydłużenie, tarcie oraz ściskanie. Warstwa drenażowa musi być tak 
skonstruowana, aby jej działanie trwało przez długi okres. Drenaż 

2powinien odprowadzać wodę w ilości 0,03 l/s m  = 300 l/s ha. Przyjmuje 
Osię, że od nachylenia powyżej 2  system drenażowy nie jest wymagany 

(przy zastosowaniu systemu XERO FLOR).

WARSTWA DRENAŻOWA
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Wykonany jest  z mieszaniny skał 
mineralnych o odpowiednio dobranej 
granulacji. Grubość warstwy substratu zależy 
od projektowanej zieleni i w systemie XERO 
FLOR  waha się od 5 do 10 cm. Jest to 
wystarczająca ilość do utrzymania 
odpowiedniej wilgoci potrzebnej roślinom 
i zapewniająca im jednocześnie 
bezproblemowy rozwój. Skład substratu 
stanowią produkty pochodzenia mineralnego 
z niedużym dodatkiem (max 10 % masy) 
składników pochodzenia organicznego. 
Charakteryzuje się stabilną szkieletową 
strukturą, odporną na mróz i promieniowanie 
UV. Zawartość powietrza w substracie nie 
przekracza przy maksymalnym nasączeniu 
wodą 10 %. Zawartość soli nie przekracza 
praktycznie wartości 1,0 g/l substratu. 
Substrat posiada odpowiednią zdolność 
gromadzenia wody na poziomie min. 15 % 
objętości . Wymagania techniczne co do 
grubości warstwy substratu na dachu 
ograniczają się do maksymalnego ciężaru jaki 
dach może przenieść. 

 

SUBSTRAT MINERALNY XERO TERR 

PRODUKTY

 

WARSTWA WEGETACYJNA 

Jest to warstwa podłoża, które stanowi podstawę dla wzrostu roślin oraz 
umożliwia rozrost korzeni. Ma za zadanie magazynować wodę 
i udostępniać ją roślinom. Warstwie tej stawia się wymagania dotyczące 
stabilności utrzymywania odpowiedniej wartości pH, gromadzenia 
odpowiedniej ilości wody, prawidłowej cyrkulacji powietrza. W naszym 
systemie XERO FLOR funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia:
ź substrat mineralny XF 200, 
ź higroskopijna wełna skalna XF 107,
ź geowłóknina magazynująca GR WR 1000. 

Geowłóknina polipropylenowa, stosowana 
jako filtr pod substrat lub warstwa ochronna, 
separacyjna pomiędzy hydroizolacją dachu 
a systemem zielonego dachu.

 

Stosowany na dachach płaskich jako drenaż 
o grubości min.5 cm oraz do obsypki wokół 
dachu, kominów, wentylatorów itp. Może 
stanowić warstwę dociskową w systemie 
dachu odwróconego. 

 

 

do 3 mm

grubość dostawa

rolki o wymiarze 2 x 100 m 

ŻWIR PŁUKANY (OTOCZAKI, FRAKCJA 16-32)

 

 

gramatura

2200-250 g/m  

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNO - OCHRONNA

 

2ok. 1,6 t/m

ciężar dostawa

3big bag - 1m 

 

3ok. 1,6 t/m

ciężar dostawa

3big bag - 1m 
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XF 200

XF 122

XF 100
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wystarczająca ilość do utrzymania 
odpowiedniej wilgoci potrzebnej roślinom 
i zapewniająca im jednocześnie 
bezproblemowy rozwój. Skład substratu 
stanowią produkty pochodzenia mineralnego 
z niedużym dodatkiem (max 10 % masy) 
składników pochodzenia organicznego. 
Charakteryzuje się stabilną szkieletową 
strukturą, odporną na mróz i promieniowanie 
UV. Zawartość powietrza w substracie nie 
przekracza przy maksymalnym nasączeniu 
wodą 10 %. Zawartość soli nie przekracza 
praktycznie wartości 1,0 g/l substratu. 
Substrat posiada odpowiednią zdolność 
gromadzenia wody na poziomie min. 15 % 
objętości . Wymagania techniczne co do 
grubości warstwy substratu na dachu 
ograniczają się do maksymalnego ciężaru jaki 
dach może przenieść. 

 

SUBSTRAT MINERALNY XERO TERR 

PRODUKTY

 

WARSTWA WEGETACYJNA 

Jest to warstwa podłoża, które stanowi podstawę dla wzrostu roślin oraz 
umożliwia rozrost korzeni. Ma za zadanie magazynować wodę 
i udostępniać ją roślinom. Warstwie tej stawia się wymagania dotyczące 
stabilności utrzymywania odpowiedniej wartości pH, gromadzenia 
odpowiedniej ilości wody, prawidłowej cyrkulacji powietrza. W naszym 
systemie XERO FLOR funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia:
ź substrat mineralny XF 200, 
ź higroskopijna wełna skalna XF 107,
ź geowłóknina magazynująca GR WR 1000. 

Geowłóknina polipropylenowa, stosowana 
jako filtr pod substrat lub warstwa ochronna, 
separacyjna pomiędzy hydroizolacją dachu 
a systemem zielonego dachu.
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Zamiennikiem substratu mineralnego jest 
higroskopijna wełna skalna wykonana 
z bazaltu i wapieni. Pod kątem absorpcji 
wody warstwa 3 cm wełny skalnej zastępuje 
6 cm substratu. Higroskopijna wełna skalna 
jest specjalną odmianą wełny mineralnej. 
Nie zawiera impregnatów. Ma zapewnić jak 
najlepsze warunki wegetacyjne dla roślin, 
charakteryzuje się dużą chłonnością wody, 
jest odporna na procesy gnilne. Cechuje się 

2chłonnością wody na poziomie ok. 18 l/m . 
Stosowana przy budowie ekstensywnych 
dachów zielonych jako zamiennik substratu 
ze względu na swoją znikomą wagę. 

 

Włóknina spełniająca funkcję warstwy 
podsiąkowej, magazynującej wodę. 
Wykonana z włókien polipropylenowych 
i bawełnianych, pozyskiwanych w procesach 
recyklingowych. Charakteryzuje się 

2chłonnością wody na poziomie ok. 9 l/m . 
Biologicznie i chemicznie neutralna 
w stosunku do pokryć bitumicznych. 

 

GEOWŁÓKNINA MAGAZYNUJĄCA

 

 

HIGROSKOPIJNA WEŁNA SKALNA 

 

3,0 cm

grubość dostawa

formatki 0,6 x 1,0 m
2pakowane w paczki po 4,2 m

 

WARSTWA ROŚLINNA

Zieleń ekstensywną obejmują rośliny o najniższych wymaganiach 
wegetacyjnych, które potrafią się same utrzymać i rozwijać. Rozmnażają 
się wegetatywnie i generatywnie i właściwie nie wymagają kłopotliwej 
pielęgnacji (oprócz zalecanych corocznych przeglądów zgodnie 
z wytycznymi producenta) oraz dodatkowego nawadniania. Stosujemy 
rośliny dostosowane do ekstremalnych warunków klimatycznych i dużej 
zdolności do regeneracji oraz o minimalnych wymaganiach 
wegetacyjnych takie jak: mchy, rozchodniki, zioła, trawy.

Dedykowana do dachów skośnych o kącie 
o onachylenia 30  – 45 , można stosować na 

dachach płaskich, w których warstwę 
wegetacyjną stanowi geowłóknina GF WR 
1000. Mata zbudowana jest z pętelek 
nylonowych od dołu laminowana 
geowłókniną, na której znajduje się substrat 
mineralny z rosnącymi roślinami. Substrat 
dostarcza roślinom odpowiednią ilość 
substancji do życia i rozwoju, a dzięki silnym 
pętlom nylonowym korzenie roślin trwale 
wiążą się z matą rosnąc i rozwijając się na 
największych pochyłościach. Roślinność 
znajdująca się na macie to kombinacja mchu, 
różnokolorowych rozchodników i ziół. Mata 

2w stanie nasiąkniętym wodą waży do 30 kg/m . 
Zgodnie z wytycznymi FLL, dostarczana na 
miejsce przeznaczenia jest co najmniej w 70% 
pokryta zielenią.

 

MATA WEGETACYJNA MECH, ROZCHODNIK, ZIOŁA

PRODUKTY

 

 

2do 30 kg/m

ciężar dostawa

Mata o wymiarach:
2standardowych - 1 x 1 m, pakowana jest do max 35 m  na palecie o wymiarach 1,1 x 1,1 m

niestandardowych - szerokość 1 m, długość w zależności od potrzeb do 20 mb 

 

 
grubość

do 2,5 - 3 cm

28 29

XF 107

GF WR 1000

XF 300

  

 

0,8-1,2 cm 1000 g/m 210 kg/m 29 l/m 1,05 m 25-50 mb

grubość
gramatura w stanie: kumulacja 

wody

wymiar rolki

suchym nasączonym szerokość długość
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zdolności do regeneracji oraz o minimalnych wymaganiach 
wegetacyjnych takie jak: mchy, rozchodniki, zioła, trawy.
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PIELĘGNACJA  

Ekstensywny system XERO FLOR utrzymuje się sam, naturalne 
procesy środowiska w podłożu dostarczają pożywki dla wegetacji 
roślin. Stan stresu u roślin wywołany np. brakiem wody 
wyrównywany jest za pomocą specjalnie dobranych mechanizmów. 
Obumieranie z jednej strony starych, a z drugiej strony naturalny 
wysiew i rozwój młodych roślin odbywa się w układzie zamkniętym 
z ciągłą odnową biologiczną i regeneracją roślin. Dlatego też nie 
wolno stosować jakichkolwiek herbicydów. Szkody dla wegetacji 
przynosi też wprowadzanie obcych dla całego układu roślin. 
Do minimalnych zabiegów pielęgnacyjnych należy natomiast 
rozsiewanie odpowiednich nawozów, regularna kontrola 
i oczyszczanie odpływów dachowych.

Podczas fazy wzrostu, to jest zaraz po obsadzeniu dachu zielenią 
ekstensywną, należy całość podlać tak, aby maty oraz podłoże 
wchłonęły maksymalną ilość wody. Następnie w okresie dwóch – 
czterech tygodni po wyłożeniu, należy codziennie całość zalewać 
wodą. Dach ekstensywny po fazie wzrostu nie wymaga z reguły 
żadnego podlewania, lecz w czasie długotrwałej suszy zaleca się 
zalanie wodą całej powierzchni dachu w celu osiągnięcia pełnego 
stanu nasycenia wodą.

oDedykowana do dachów o nachyleniu od 0  
odo 30 . Zbudowana jest z maty pętelkowej 

wykonanej z PP (LIGHT), na której znajduje 
się odpowiednio dobrany substrat, na którym 
rośnie mieszanka roślin. Substrat dostarcza 
roślinom odpowiednią ilość substancji do 
życia i rozwoju, a dzięki macie pętelkowej 
korzenie roślin odpowiednio się rozwijają 
i ukorzeniają między trójwymiarowymi 
włóknami. Roślinność znajdująca się na 
macie to kombinacja mchu, ziół 
i różnokolorowych rozchodników. W stanie 

2nasiąkniętym wodą waży do 25 kg/m . 
Zgodnie z wytycznymi FLL, dostarczana na 
miejsce przeznaczenia jest co najmniej 
w 70% pokryta zielenią.

 

XF 317 MATA WEGETACYJNA MECH, ROZCHODNIK, ZIOŁA

 

 

2do 25 kg/m

ciężar dostawa

Mata o wymiarach:
2standardowych - 1 x 1 m, pakowana jest do max 35 m  na palecie o wymiarach 1,1 x 1,1 m

niestandardowych - szerokość 1 m, długość w zależności od potrzeb do 20 mb 

 

grubość

do 2,5 cm

PODLEWANIE

Zagłębienia na dachu oraz miejsca leżące bezpośrednio przy 
odpływach dachowych są punktami krytycznymi o zwiększonym 
gromadzeniu się wody. Ze względu na zwiększoną podatność na 
rozwój niechcianej roślinności, miejsca te należy szczególnie 
dokładnie kontrolować, a chwasty i rośliny rosnące wokół tych miejsc 
bezwzględnie usuwać.

Przy obsadzeniu zielenią ekstensywną nawożenie można ograniczyć 
do rozsiewu nawozu na wiosnę i jesień. Należy używać nawozu 
organicznego o przedłużonym działaniu (nawozy wieloskładnikowe 

2NPK). Ilość wysianego nawozu powinna wynosić od 5 do 30 g/m  
w zależności od rodzaju nawozu.

KONTROLA INSTALACJI ODWADNIAJĄCYCH

NAWOŻENIE
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do rozsiewu nawozu na wiosnę i jesień. Należy używać nawozu 
organicznego o przedłużonym działaniu (nawozy wieloskładnikowe 

2NPK). Ilość wysianego nawozu powinna wynosić od 5 do 30 g/m  
w zależności od rodzaju nawozu.

KONTROLA INSTALACJI ODWADNIAJĄCYCH

NAWOŻENIE
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PRZYKŁADOWE 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

Geowłóknina magazynująca

Specyfikacja techniczna XEROFLOR SUPER LIGHT

DACHÓW EKSTENSYWNYCH

XEROFLOR SUPER LIGHT 

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 

Wegetacyjna geowłóknina magazynująca 
GF WR 1000

9-11 1 

Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3 

Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6  0,8

Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3 

ok. 30-40 ok.4-5 

Wysokość 
warstw [cm]

2Waga warstw [kg/m ]Nazwa produktuWarstwa

warstwa 
roślinna

warstwa 
wegetacyjna 

warstwa 
filtracyjna

warstwa 
drenażowa

warstwa 
ochronna 

MATA 
WEGETACYJNA 
XF 317/ XF 300

GEOWŁÓKNINA 
MAGAZYNUJĄCA 
GF WR 1000

GEOWŁÓKNINA 
FILTRACYJNA
XF 122

DRENAŻ 
KUBEŁKOWY 
XF 109

GEOWŁÓKNINA 
OCHRONNA
XF 122

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

2Warstwę wegetacyjną stanowi geowłóknina magazynująca o gramaturze 1000 g/m . Układ zapewnia minimalne 
warunki bytowe roślinom. Można stosować kilka warstw geowłókniny w celu zwiększenia buforu wody 
i zapewnienia lepszych warunków rozwoju rozchodników. 

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ 
warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.

Najlżejsze rozwiązanie systemowe. Stosowane na dachach o lekkiej konstrukcji, na których nośność jest 
2niewielka, ok.30-40 kg/m . 
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Specyfikacja techniczna XEROFLOR LIGHT

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 

Wegetacyjna higroskopijna wełna skalna XF 107
18-36

(1-2 warstwy)
 3-6

(1-2 warstwy)
 

Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3 

Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6  0,8

Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3 

ok. 35-65 ok. 6-10 

Wysokość 
warstw [cm]

2Waga warstw [kg/m ]Nazwa produktuWarstwa

Higroskopijna wełna skalna

XEROFLOR LIGHT 

warstwa 
roślinna

warstwa 
wegetacyjna 

warstwa 
filtracyjna

warstwa 
drenażowa

warstwa 
ochronna 

MATA 
WEGETACYJNA 
XF 317/ XF 300

GEOWŁÓKNINA 
FILTRACYJNA
XF 122

DRENAŻ 
KUBEŁKOWY 
XF 109

GEOWŁÓKNINA 
OCHRONNA
XF 122

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

HIGROSKOPIJNA 
WEŁNA SKALNA  
XF 107

1

2

3

4

5

2Warstwa wegetacyjna w postaci higroskopijnej wełny skalnej o zdolności gromadzenia wody na poziomie 18 l/m . 
Można stosować jedną lub dwie warstwy. Nadaje się do piętrowania i stwarzania warunków bytowych dla roślin 
o rozwiniętym systemie korzeniowym.

oStosowany zarówno na dachach płaskich jak i skośnych do 45 . Zaletą systemu są niższe koszty transportu, 
rozładunku oraz instalacji wełny w porównaniu do substratu. 

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ 
warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.
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Specyfikacja techniczna XEROFLOR HYBRYDA

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 

Wegetacyjna substrat mineralny XF 200 25-75 2-6 

Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3 

Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6  0,8

Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3 

ok. 60-120 ok. 8-13 

Wysokość 
warstw [cm]

2Waga warstw [kg/m ]Nazwa produktuWarstwa

Substrat mineralny + higroskopijna wełna skalna

XEROFLOR HYBRYDA

warstwa 
roślinna

warstwa 
wegetacyjna 

warstwa 
filtracyjna

warstwa 
drenażowa

warstwa 
ochronna 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 

Wegetacyjna higroskopijna wełna skalna XF 107 18 3 

2

MATA 
WEGETACYJNA 
XF 317/ XF 300

HIGROSKOPIJNA 
WEŁNA SKALNA  
XF 107

GEOWŁÓKNINA 
FILTRACYJNA
XF 122

DRENAŻ 
KUBEŁKOWY 
XF 109

GEOWŁÓKNINA 
OCHRONNA
XF 122

SUBSTRAT 
MINERALNY   
XF 200

1

2

3

4

5

2

Warstwa wegetacyjna w postaci higroskopijnej wełny skalnej oraz substratu mineralnego. Połączenie dwóch 
rodzajów podłoża zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju roślin.

Stosowany na dachach płaskich oraz dachach o niewielkim spadku.

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ 
warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.
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Specyfikacja techniczna XEROFLOR HYBRYDA

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 

Wegetacyjna substrat mineralny XF 200 25-75 2-6 

Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3 

Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6  0,8
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Warstwa wegetacyjna w postaci higroskopijnej wełny skalnej oraz substratu mineralnego. Połączenie dwóch 
rodzajów podłoża zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju roślin.

Stosowany na dachach płaskich oraz dachach o niewielkim spadku.

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ 
warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.
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XEROFLOR SUBSTRAT

Specyfikacja techniczna XEROFLOR SUBSTRAT

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 

Wegetacyjna substrat mineralny XF 200 65-130 5-10 

Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3 

Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6  0,8

Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3 

ok. 85-160 ok. 8-14 

Wysokość 
warstw [cm]

2Waga warstw [kg/m ]Nazwa produktuWarstwa

warstwa 
roślinna

warstwa 
wegetacyjna 

warstwa 
filtracyjna

warstwa 
drenażowa

warstwa 
ochronna 

MATA 
WEGETACYJNA 
XF 317/ XF 300

GEOWŁÓKNINA 
FILTRACYJNA
XF 122

DRENAŻ 
KUBEŁKOWY 
XF 109

GEOWŁÓKNINA 
OCHRONNA
XF 122

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

SUBSTRAT 
MINERALNY   
XF 200

1

2

3

4

5

Stosowany na dachach płaskich o solidnej konstrukcji. Najcięższe z dostępnych rozwiązań. 

Warstwa wegetacyjna w postaci substratu mineralnego o znikomym udziale części organicznej. Stosowanie 
drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw 
uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.
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XEROFLOR SUBSTRAT

Specyfikacja techniczna XEROFLOR SUBSTRAT

 
Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3 
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Stosowany na dachach płaskich o solidnej konstrukcji. Najcięższe z dostępnych rozwiązań. 

Warstwa wegetacyjna w postaci substratu mineralnego o znikomym udziale części organicznej. Stosowanie 
drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw 
uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.
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Ekstensywne zielone dachy nie nadają się do użytkowania. 
Rozchodniki nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
Dostęp do nich ogranicza się do wykonania czynności 
pielęgnacyjnych i konserwacji. Przy projektowaniu dachu 
należy to wziąć pod uwagę i wykonać ciągi komunikacyjne. 

Podstawowym wymaganiem dla pokryć dachowych jest odporność na przerastanie korzeni 
roślin. Stosuje się materiały jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Materiały jednowarstwowe 
z tworzyw sztucznych (folie, membrany) są z reguły odporne na przerastanie korzeni roślin. 
Materiały dwuwarstwowe powinny mieć minimalną dopuszczalną grubość dla warstwy 
podkładowej 4 mm, a dla warstwy wierzchniej 5 mm. Obie warstwy powinny być wykonane 
z bitumów modyfikowanych polimerem SBS. Zbrojenie (wkładka nośna) powinno być 

2wykonane z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 150 g/m  w przypadku warstwy 
2podkładowej i  180 g/m  w przypadku warstwy wierzchniej. Dodatkowym zabezpieczeniem 

jest stosowanie trzeciej warstwy papy podkładowej o minimalnych parametrach jak 
w przypadku pierwszej warstwy papy. Warstwa wierzchnia pokrycia powinna być odporna na 
przerastanie korzeni roślin. Odporność taką zapewnia dodatek specjalnego środka 
chemicznego lub wkładka z folii miedzianej. Dopuszczalne jest w przypadku zastosowania 
normalnych pap polimerowo-bitumicznych nieodpornych na przerastanie korzeni roślin, 
dodanie zabezpieczenia przed przerastaniem korzeni wykonanego z folii o grubości 0,4 mm 
z zakładami min. 0,15 m. Pokrycia dachowe należy montować zgodnie z instrukcjami 
producentów oraz obowiązującymi normami.

Aby liczba połączeń i przyłączeń na powierzchni dachu była możliwie najmniejsza, elementy 
penetrujące dach powinno się skupić w jednym miejscu. Dachy zielone powinny być bez 
problemów dostępne dla celów konserwacyjnych. Godne polecenia jest przy tym 
projektowanie na powierzchni dachu lub jego pobliżu przyłącza wody.

Dachy obsadzane zielenią ekstensywną, które z reguły nie są 
nawadniane i pielęgnuje się je bardzo rzadko zalicza się do dachów 
trudnopalnych przy spełnieniu następujących warunków:

Nadzór budowlany i ubezpieczeniowy wymagają, aby dachy 
wykonywane jako „dachy trudnopalne”, były zabezpieczone przed 
zaprószeniem ognia z góry i przed promieniowaniem cieplnym. 
W oparciu o metody badania wg DIN 4102 część 7 poddaje się 
próbom wierzchnie warstwy zielonego dachu, które przy 
określonej konstrukcji spełniają te normy. Maty wegetacyjne XERO 
FLOR zalicza się do trudnopalnych, spełniających normy DIN.

ź warstwa substratu ma grubość co najmniej 3 cm,
ź substrat zawiera najwyżej 20% wag. części organicznej,
ź przy większych powierzchniach obsadzonych zielenią co 40 m 

znajdują się przegrody (np. z pasa żwirowego),
ź przy otworach w powierzchni dachu (lufciki, naświetla) układa 

się opaski żwirowe (szerokość ok. 50 cm).

PROFILAKTYCZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

WARSTWA IZOLACYJNA ODPORNA NA PRZERASTANIE KORZENI

ELEMENTY PENETRUJĄCE DACH

≥ 40 m

przegroda ogniowa  DIN 4102-A

≥ 
0,

3 
m

≥ 
0,

3 
m

Przynajmniej co 40 m na dachu wystające ścianki z materiału budowlanego

≥ 40 m

płyty betonowe

lub przynajmniej co 40 m pasma ze żwiru lub płyt betonowych

żwir

> 1 m > 1 m

niewłaściwe rozmieszczenie

prawidłowe rozmieszczenie 
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W oparciu o metody badania wg DIN 4102 część 7 poddaje się 
próbom wierzchnie warstwy zielonego dachu, które przy 
określonej konstrukcji spełniają te normy. Maty wegetacyjne XERO 
FLOR zalicza się do trudnopalnych, spełniających normy DIN.

ź warstwa substratu ma grubość co najmniej 3 cm,
ź substrat zawiera najwyżej 20% wag. części organicznej,
ź przy większych powierzchniach obsadzonych zielenią co 40 m 

znajdują się przegrody (np. z pasa żwirowego),
ź przy otworach w powierzchni dachu (lufciki, naświetla) układa 

się opaski żwirowe (szerokość ok. 50 cm).

PROFILAKTYCZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

WARSTWA IZOLACYJNA ODPORNA NA PRZERASTANIE KORZENI

ELEMENTY PENETRUJĄCE DACH

≥ 40 m

przegroda ogniowa  DIN 4102-A

≥ 
0,

3 
m

≥ 
0,

3 
m

Przynajmniej co 40 m na dachu wystające ścianki z materiału budowlanego

≥ 40 m

płyty betonowe

lub przynajmniej co 40 m pasma ze żwiru lub płyt betonowych

żwir

> 1 m > 1 m

niewłaściwe rozmieszczenie

prawidłowe rozmieszczenie 
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Przy obliczaniu izolacji cieplnej można uwzględnić zgodnie z DIN 4108 w typowym przypadku tylko 
warstwy od wewnętrznej strony uszczelnienia bądź pokrycia dachowego. Warstwy zielonego dachu nie 
bierze się pod uwagę przy obliczaniu tego parametru.

Pasma ze żwiru lub płyt betonowych wokół otworów dachowych

żwir

≥ 0,5 m

żwir

≥ 0,5 m

Pasma ze żwiru lub płyt betonowych przed wystającymi ścianami, z parapetem okiennym  ≤ 0,8 m

żwir

≥ 0,5 m

< 
0,

8 
m

≥ 
0,

8 
m

ATTYKA, KOMIN, ŚCIANA

hydroizolacja antykorzenna

warstwa ochronna

warstwa filtracyjna

warstwa wegetacyjna

warstwa roślinna

żwir

warstwa drenażowa

konstrukcja dachu

KRAWĘDŹ DACHU - PROFIL ALUMINIOWY

hydroizolacja antykorzenna

warstwa ochronna

warstwa filtracyjna

warstwa wegetacyjna

warstwa roślinna

żwir

warstwa drenażowa

konstrukcja dachu

profil 
aluminiowy

KRAWĘDŹ DACHU - PROFIL MIEDZIANY

hydroizolacja antykorzenna

warstwa ochronna

warstwa filtracyjna

warstwa wegetacyjna

warstwa roślinna

żwir

warstwa drenażowa

konstrukcja dachu

profil miedziany

deskadeskadeskaWierzchnie warstwy zieleni na dachu muszą utrzymać się na swoim miejscu także przy silnych 
podmuchach wiatru. Niezbędne dodatkowe obciążenia są zgodne z normą DIN 1055, część 4. W środkowej 
części dachu wystarczy już dodatkowe obciążenie cienką warstwą substratu, gdzie nie jest możliwe 
oderwanie warstw obsadzonych zielenią wskutek siły ssącej wiatru. Inaczej jest jednak w obrębie krawędzi 
i naroży - miejsc szczególnie narażonych na działanie sił ssących wiatru. Wokół nich konieczne jest z reguły 
zależnie, od formy i wysokości dachu, dodatkowe obciążenie zabezpieczające, gdzie umieszcza się żwir lub 
płyty betonowe. 

SIŁY SSĄCE WIATRU

OCHRONA PRZED CIEPŁEM I WILGOCIĄ

OBRÓBKI KRAWĘDZI DACHU
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hydroizolacja antykorzenna

warstwa ochronna

warstwa filtracyjna

warstwa wegetacyjna

warstwa roślinna

żwir

warstwa drenażowa

konstrukcja dachu

profil 
aluminiowy

SZYBIK KONTROLNY

KRAWĘDŹ DACHU Z RYNNĄ, ZAKOŃCZENIE PROFILEM ALUMINIOWYM
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Xero Flor Pl Sp. z o.o., Leszno Dolne 35a, 67-321 Leszno Górne, NIP 959-08-20-972
tel. 68 376 60 65, biuro@xeroflor.pl, www.xeroflor.pl

Działamy od 1996 roku


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48

