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Předpěstované rozchodníkové rohože  

Produktový list 
 

Popis: 

Předpěstované rozchodníkové rohože jsou pěstovány na vytlívací kokosové rohoži s vetkanou PP síťkou 
pro zpevnění. Jednotlivé rohože jsou porostlé minimálně z 85 % povrchu směsí rozchodníků a expedují 
se srolované v box paletách a v menším množství volně ložené. 

Nosná vrstva:  Kokosová rohož 350 g/m2 prošitá PP síťkou 

Použitý substrát: Odlehčený extenzívní substrát s mikroprvky a dlouhodobým hnojivem 

Tloušťka:  2-3 cm 

Váha:   7-12 kg/m2 dle nasycení vodou 

Minimální pokrytí: 95 % 

Počet druhů: 4-12 druhů rostlin  

Sedum album, Sedum album Coral Carpet, Sedum lydium, Sedum spurium Album Superba, Sedum 
spurium, Purpurteppich, Sedum kamtschaticum, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum rupestre, 
Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum acre, Sedum sexangulare 

Rozměry a expedice: 

 Expedováno v rolích 120 x 250 cm, rozměr délky role je možno upravit 
 Paleta 120 x 120 cm obsahuje 16 rolí á 3m2, celkem 48 m2 

Instrukce k použití:  

 Pokládku provádět při teplotách min. 5°C.  
 Rohože pokládat volně, bez natahování tak, aby se dotýkaly hranami. 
 Vzniklé mezery dosypat střešním substrátem. 
 Po pokládce je nutné rohože dostatečně zalít a utužit tak, aby došlo ke spojení podkladní 

vrstvy s položenou rohoží a obnovení kapilárního vzlínání vody ke kořenům. 
 K použití na plochých střechách, v případě šikmé střechy je nutné ukotvení. 
 Změna druhové skladby je přirozenou reakcí na změnu podmínek růstu. 

Skladování:  

 Srolované rohože je možné skladovat při teplotě 2-5°C max. 48 hodin od sklizně a to včetně 
dopravy. 

 Po dodání je nutné rohože ihned umístit na střešní souvrství. 
 Pokud tak nelze učinit ihned, je nutné rozložit a rozbalit jednotlivé role, zabrání se tím 

zapaření a poškození rostlinné vrstvy. 
 Skladování rohoží mimo vegetační souvrství střechy vede ke snížení vitality a druhové 

pestrosti. 
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Vzorové foto produktu: 

 


