
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 

РАСТИТЕЛЕН КИЛИМ ОТ 
СЕДУМИ
SeduMixmat ITG-01

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основен слой: биологично разградим кокосов геотекстил

Субстратен слой: Торфено-почвен субстрат на Инова Топ Грийн® - смес от минерални и
органични компоненти от местен произход

Растителност: Около 12 вида сукулентни растения – Седуми в различни комбинации (6-10
вида в растителен килим), сред които: Sedum acre; Sedum acre “Yellow Queen”; Sedum album L.;
Sedum album "Coral Carpet"; Sedum album "Murale"; Sedum ellacombianum; Sedum ewersii;
Sedum floriferum "Weihenstephan Gold"; Sedum hispanicum; Sedum hybridum "Evergreen"; Sedum
Kamchatsch var. Kamchatsch; Sedum reflexum “Angelina”; Sedum reflexum “Blue Spruce”; Sedum
rupestre; Sedum sexangulare; Sedum spurium “Album Superbum”; Sedum spurium “Rosea”; Sedum
spurium “Red Carpet”; Преобладаващ вид (около 50-60%) Sedum album L. и Sedum hispanicum.
Възможно е да се срещат някои мъхове и тревни видове

Плътност на растителното покритие: 90 - 100% от повърхността

Дебелина: 2,5 - 5 см

Основно тегло: 12 - 18 кг/м²

Наситено с вода тегло: 18 - 22 кг/м²

Ширина / Дължина: 2 м / 1 м или според изискванията на клиента

Доставка: навити, подредени на EUR-палет и доставени от спедитор 

Инова Топ Грийн ЕООД
Тел: +359 888 506 108; +359 889 623 076
Имейл: info@innovatopgreen.com
www.innovatopgreen.com

ОПИСАНИЕ

Предварително култивираните килими (чимове) от Седуми са отгледани и аклиматизирани
във високите полета на Стара планина за период от най-малко 9-12 месеца. Растителните
килими, наричани още „чимове" или „рогозки", осигуряват непосредствено зелено покритие
върху множество различни повърхности - покриви, тераси, градини, паркове и др. Те могат
лесно да се режат и оформят, за да постигнат всякаква форма. Това прави тяхната инсталация
изключително лесна. Подходящи са за всички покривни системи за екстензивни зелени
покриви на пазара. Прилагат се при плоски, едноскатни, двускатни, многоскатни и куполни
зелени покриви на къщи, обществени или индустриални сгради. Поради лесната си
инсталация предварително култивираните ни чимове могат да се ползват не само за зелени
покриви, но и за всяка открита повърхност, изискваща непосредствено озеленяване.
Седумните растителни килими се нуждаят от незначителна поддръжка и са разумна
(без)водна алтернатива на тревата в много приложения и на земята. SeduMixmat ITG-01 са
зелени килими за универсална употреба.
Произведени са върху биологично разградим кокосов геотекстил, субстратна смес на Инова
Топ Грийн®, с комбинация от 6-10 вида седуми – вечнозелени, сухоустойчиви и студоустойчиви
сукулентни растения.
Технологията на отглеждане на SeduMixmat ITG-01 е в съответствие с указанията на FLL
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) - общопризнато немско
ръководство за проектиране, монтаж и поддръжка на екстензивни зелени покриви.
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