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Od roku 1972 zjednodušují produkty řady GREENFIX život 
stavebním inženýrům tím, že nabízí kompletní řadu spo-
lehlivých, nákladově efektivních produktů pro erozní kon-
trolu. Společnost SOILTEC vyvinula nejkomplexnější řadu 
produktů a systémů, které bojují s komplexními a různo-
rodými problémy v oblasti erozní kontroly. S pobočkami a 

zastoupeními ve více než 50 zemích světa SOILTEC dis-
ponuje profesionální a rozsáhlou prodejní sítí. Byli jsme 
průkopníky ve vývoji dnešních řešení v oblasti erozní 
kontroly, kde dominujeme s našimi produkty z přírodních 
vláken.

Princip Greenfix

Protože naše výrobky byly vyvinuty tak, aby degradovaly v 
souladu s přirozeným procesem růstu, všechny typy materiálu 
Greenfix mají následující vlastnosti:

· nezanechávají v půdě škodlivé látky
· neohrožují přírodu
· jsou vyrobeny z recyklovaných a odpadních vláken, 
  které minimalizují dopad na životní prostředí.

Společnost SOILTEC si je vědoma skutečnosti, že přístup 
formou tzv. „soft inženýringu“ není sice vždy praktický, ale 
propagováním řešení pomocí přírodního vegetativního sy-
stému dochází k redukování případného dopadu tzv. tvrdých 
pracovních aktivit a navíc dochází k vytvoření bio diverzního 
prostředí, které je efektivní z hlediska nákladů a zároveň má 
nezanedbatelný estetický efekt.

Společnost SOILTEC si je dále vědoma významu 
výběru vhodných rostlin a semen, které rozvinou a obo-
hatí specifické podmínky v místě použití řešení. +C10 
 

Od roku 1972 cizelujeme naše zkušenosti s aplikací materiálů 
a volbou rostlin, přičemž velmi často používáme v rámci kom-
plexního projektového přístupu lokální druhy rostlin a semen.

SOILTEC nabízí záruku prověřených, vysoce kvalitních 
materiálů a projektů, které doplňují dlouholeté praktické 
zkušenosti a znalosti vedoucí evropské společnosti v oblasti 
výroby a aplikace řešení pro erozní kontrolu.

SOILTEC je aktivním členem International Erosion Control 
Association (IECA). Díky členství v této prestižní asocia-
ci jsme získali ještě hlubší znalosti o jednotlivých typech 
problémů s erozí, které se běžně objevují.

Naše společnost je v unikátní pozici, protože naše řešení 
jsou založena na našich přechozích zkušenostech a vývoj 
produktů prošel za celé období naší činnosti komplexním 
procesem vylepšení. 

V SOULADU S PŘÍRODOU

Princip Greenfix2
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Úvod

Greenfix - představení

Greenfix

EROZNÍ KONTROLA ZALOŽENÍM TRÁVNÍKU

4

Mezi zastaralé metody používané do sedmdesátých let minulé-
ho století patřilo například kompletní zacelení povrchu pomocí 
betonu, plastu, případně dalších anorganických materiálů. 
GREENFIX přišel s metodou „měkkého inženýringu“ v podobě 
koberců z organických vláken, které zeminu chrání před vli-
vem eroze a zároveň umožňují založení vegetačních struktur.

Úvod 5

Obr.1: Erozní proces

Částice půdy jsou 

přemisťovány externím zdro-

jem energie, např. deštěm!

Obr. 2: Ochrana proti erozi

Energie je absorbována pro-

tierozním pásem GREENFIX

Obr. 3: Vegetační ochrana

Působení sil absorbují traviny a 

rostliny

Greenfix - představení

Greenfix

METODA GREENFIX

která tvoří podstatu protierozních koberců se postupně roz-
kládají a stávají se součástí zeminy. Rohožovitá struktura 
postupně mizí společně s růstem vegetace na povrch koberce.

Pásy GREENFIX se skládají z horní vrstvy organických 
přírodních rozložitelných vláken, jako například kokosová 
vlákna, sláma, případně seno, která jsou přišita k horní 
a spodní podpůrné lehké buď polymerové vrstvě, nebo 
vrstvě z rozložitelné sendvičové síťoviny. Organická vlákna, 

    Břehy

V tomto případě se neujala výsadba travního povrchu a 
docházelo k erozi, včetně vzniku stružek v břehu. Ačkoliv 
došlo k instalaci biologicky odbouratelných před osetých 
koberců

GREENFIX (Covamats) v zimě, tedy v nejhorším možném 
období, řešení fungovalo.

     VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

Erozní protiopatření v podobě GREENFIX Eromat Typ 4S. 
Svah byl lehce oset směsným osivem dle požadavku zákaz-
níka ještě před instalací protierozních koberců.

Příklady aktuálního využití řešení

· břehy s čerstvě nasypanou vrstvou zeminy · výsadba na březích nových vodotečí · vyrovnávací nádrže

· ochrana rekultivovaných břehů v   · povrchová úprava zpevněných  · úprava břehů u jezer
   přílivových lokalitách      zeminových staveb

· osazení nových svahů     · založení výsadby polních květů · úprava příkopů

· ochrana přírodních památek   · zatravnění skládek a povrchových  · založení vegetačních 
        ploch         systémů na sjezdovkách 

        
 

Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů 
a zeminy působením větru, tekoucí vody, případně přesun 
sedimentu proudící vodou, vlnami, ledovci, atd. Erozi lze 
zmírnit a ve většině případů jí také zabránit vytvořením 
vegetačních struktur. Vzhledem k tomu, že založit ve-
getaci na nechráněných površích je prakticky nemožné, 
je nutné místa nejvíce zranitelná erozními vlivy chránit. 





koberců, se

koberců.

—delete one row———

předem



Covamat plus

GREENFIX je předním evropským dodavatelem systémů 
pro erozní kontrolu a stabilizaci půdních systémů. Naše 
bezkonkurenční produkty a služby stojí za vývojem špičkové 
řady produktů Covamat plus, který byl specificky zkonstruován 
pro erozní kontrolu na čerstvě nasypaných svazích a nově 
zakládaných površích.

Standardní produkty Covamat jsou 10 - 15 mm silné prošívané 
koberce ze slámy/sena a/nebo kokosového vlákna s přidaným 
mulčem a vybranými typy semen, které jsou do produktu 
přidávány už ve výrobě. Covamat plus zlepšuje špatné půdní 
podmínky díky obsahu speciálně vyvinutých organických 
hnojiv a suchých mikroorganismů. 

Covamat fresh

Nově vyvinuté organické protierozní pásy se všemi výhodami 
produktu Covamat plus navíc doplněné 5 mm ornice. Vrstva 
ornice umožňuje osivu aplikovanému ve výrobě začít klíčit 
prakticky okamžitě. Proto je nutné pásy instalovat okamžitě 
po dodání na místo instalace. GREENFIX Covamat fresh se 
pyšní nejvyšší rychlostí klíčení u všech typů protierozních 
pásů, které jsou k dispozici na trhu. Tato rychlost je umožněna 
právě přidáním vrstvy ornice.

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST KLÍČENÍ PŘEDEM 
OSÁZENÝCH PROTIEROZNÍCH PÁSŮ

EROZNÍ KONTROLA A ZALOŽENÍ VEGETACE 
V JEDNOM KROKU!

„Čerstvé série“ jsou k dispozici s různými kombinacemi vlá-
ken a síťovin pro krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý 
rozklad. Podobně jako v případě produktu Covamat plus je 
možné do pásu při výrobě aplikovat specifické osevní směsi.

Covamat fresh 7

Složení Covamat plus

1. Založený trávník   5. Sendvičová polypropylénová

2. Osázená matice vznikající       případně jutová síťovina
    v průběhu výroby rohože    

3. Papír zadržující osivo   6. Ohrožená půda

4. Vrstva přírodních vláken  7. Chráněná půda

Unikátní kombinace semen, hnojiv a suchých mikroorganismů 
garantuje nejlepší možné výsledky klíčení travního semene 
v rámci naší produktové řady Covamat. Jakmile dojde 
k položení a zavlažení produktu GREENFIX Covamat, 
dehydratovaný a granulovaný materiál (hnojivo) slouží jako 
přirozený zdroj živin s postupným uvolňováním.

Do pásu Covamat můžeme přimíchat jakoukoliv směs osiva, 
kterou nám dodávají naši specializovaní dodavatelé. Jsme 
připraveni vám poskytnout poradenství pro jakýkoliv typ půdy 
a vegetace od travin až po polní květiny.

Covamat plus6

Přibližně 60 000 metrů čtverečních koberců Covamat fresh bylo 

instalováno při úpravě povrchů na obchvatu belgického města 

Antverpy

Ochrana dálničního náspu v portugalském Lisabonu pomocí 

produktu Covamat plus

Ochrana silniční stoky pomocí produktu Covamat plus

• vrstvu mulče  
• hnojivo SOF-A-100
• zvolený mix semen 
• suché mikroorganismy

  POUŽITÍ PRODUKTŮ COVAMAT PLUS & COVAMAT FRESH

Dokončená instalace Covamat plus na skládce v rámci 

dočasných protierozních opatření

Složení Covamat plus

V tomto produktu jsou zúročeny naše 
zkušenosti! Mezi vrstvu z přírodních vlá-
ken a papír zadržujícím osivo přidáváme:

ornicí



Eromat

JEDNODUCHÉ A NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ PRO-
TIEROZNÍ OPATŘENÍ

Organické protierozní koberce bez osiva pro břehy a nás-
py v různých verzích kombinací vláken pro krátkodobý, 
střednědobý a dlouhodobý rozklad a různé způsoby inte-
grace podpůrné síťoviny s ohledem na požadavky na sílu 
v tahu. Tyto koberce je nutné z důvodu co nejrychlejšího 
založení vegetace osít velmi řídce. Eromat jsou cca 7 mm 
silné prošívané koberce ze slámy/sena a/nebo kokosového 
vlákna, používané k samostatnému osevu nebo výsadbě.

Aplikován umělý déšť v 
intenzitě 95 mm/hod. Typ 
půdy - písčitá. Odtok vytvořen 
uměle na délku pozemku.

(Cranfield University, Silsoe/Ber-

ks, Velká Británie, 1992)

MÍRA ODPLAVOVÁNÍ ZEMINY PŘI PRUDKÝCH SRÁŽKÁCH (UMĚLÉ 
ZAVODNĚNÍ)
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Control Geojute Fine
Geojute

Environ-
mat

Enkamat
(Surface)

Coir
woven
fabric

(700 gr.)

GREENFIX
Type 6S

GREENFIX
Type 4S

Enkamat Tensarmat

Ochrana svahu podél kanálu 

odvodnění s použitím GREEN-

FIX Eromat

Vzhledem k tomu, že disponujeme vlastní výrobou, neustále 
naše produkty vyvíjíme a modernizujeme. Díky tomu jsme 
schopni vyrábět koberce GREENFIX Eromat s vyváženým 
rozložením vysoce kvalitních vláken, které jsou zárukou 
těch nejlepších výsledků v oblasti protierozních opatření.

Aplikace GREENFIX Eromat 

u sběrné nádrže (v průběhu 

instalace)

Eromat8

Ochrana příkrého svahu u 

železniční trati s použitím 

GREENFIX Eromat

Osazení trsů Kamýše 

písečného na GREENFIX 

Eromat s cílem stabilizovat 

písečnou dunu.

GREENFIX Covamats & Eromats

Vlastnosti       

· Až 10 mm silná rohož z přírodních vláken umožňuje 
  vsakování vody

· Náhodně uspořádaná vlákna vytvářejí vzduchové kapsy 
  a mulče udržující vláhu

· Koberce osety v průběhu výroby směsí osiva dle vaší 
  volby

· Neosázené rohože se používají pro překrytí již 
  vzklíčených rostlin

· Na výběr mezi polymerovou, případně jutovou síťovinou 
  vnější sendvičové vrstvy, která chrání vnitřní rozložitelný 
  koberec. 

Přínosy       

· Absorpce erozních sil při 100% ochraně půdy. Lze 
  instalovat v tekoucích vodách, kde dochází k zachycení 
  sedimentů.

· Semena a původní rostliny můžou rohože prorůst a 
  přispět tak k druhové pestrosti

· Instalace řeší jak ochranu před erozí tak osázení plochy

· Mulčovací efekt koberce výrazně zlepšuje založení 
  vegetace v průběhu celého roku

· Možnost volby mezi střednědobou stabilizací povrchové 
  kořenové matice nebo plně biologicky odbouratelným 
  systémem

· Koberce mohou být kladeny ručně, ve většině případů 
  současně při navážce ornice. Jejich instalace je jedno-
  duchá a zvlášť přínosná v komplikovaných situacích. 

Covamats & Eromats

PŘÍRODNÍ PRODUKTY PRO 
PŘIROZENÁ ŘEŠENÍ

Covamats & Eromats 9

Využití produktu Covamat plus s biologicky odbouratelnou 
síťovinou

Založení vegetace 12 týdnů po instalaci

    Řeky, potoky a příkopy

Projektanti požadovali výstavbu nového říčního kanálu vzh-
ledem k pravidelným záplavám. Přirozeného vzhledu bylo 

dosaženo v řádu týdnů díky aplikaci GREENFIX Covamat, 
která zabránila odplavování zeminy v případě vysoké vodní 
hladiny.

Vzhledem k pravidelným záplavám požadovali projektanti výstavbu nového říčního kanálu. Přirozeného vzhledu bylo

• Na výběr mezi polymerovou, případně jutovou síťovinou pro vnější sendvičovou vrstvu, která chrání vnitřní rozložitelný koberec.

• Přijatelná velikost i váha rolí

mohou

erozí, tak



Bio-Mulchmat
 

Bio-Mulchmat 11

Dálnice na Kypru:

Maximálně ekonomické 

využití závlahové vody a 

menší nároky na údržbu z 

důvody zajištění bezpečnosti 

pracovníků údržby dálnice

Využití v pěstitelské školce:

Rychle rostoucí a silnější 

rostliny

Kreativní řešení střechy:

Řešení využívající produkt 

Mulchmat je do budoucna 

bezúdržbové

Ochrana jednotlivých rostlin 

pomocí nařezaných rohoží 

GREENFIX Mulchspat.

Růst rostlin díky mulčovým pásům

PŘIROZENÝ ZPŮSOB PÉČE O 
MLADÉ ROSTLINY

Bio-Mulchmat

OCHRANA PŘED PLEVELEM, EROZÍ A MULČOVÁNÍ

koriguje vodní ztráty na příkrých svazích a v neposlední řadě 
reguluje teplotu půdy. Spodní membrána pak zabraňuje ztrátě 
vlhkosti, zabraňuje erozi a zároveň se stará o nechemickou 
likvidaci plevele. Spodní membrána je dvouvrstvá s 
vyosenými prořezy, které umožňují penetraci.

GREENFIX Mulchmats brání růstu plevele a poskytují mulč 
většinou po období 3 let. Na ochranu jednotlivých rostlin 
jsou k dispozici mulčovací koberce s otvorem uprostřed pro 
vložení rostliny.

Příklady použití GREENFIX Mulchmat

3. Udržuje vlhkost uvnitř 
půdy.

4. 7 mm silná rohož z 
přírodních vláken zajišťuje 
ohřívání půdy slunečními 
paprsky a zároveň následné 
udržení tepla pro zajištění 
maximální rychlosti růstu.

5. Sázení rostlin do kapsy.

6. Sázení rostlin přes 
hranu.

7. Chráněná půda.

Bio-Mulchmat10

Aplikace na svahu u dálnice

Instalace GREENFIX Mulchmats na dálničním svahu jako 
metoda pokrytí celého svahu s nařezanými otvory pro 
vkládání rostlin. Fotografie po položení produktu GREENFIX 
Mulchmat. Stavební inženýři požadovali maximální míru 
založení rostlin a rychlost růstu z důvodu zajištění vizuální 
a hlukové bariéry. Systém GREENFIX Mulchamt splňuje 
všechny požadavky moderního projektování staveb.

V případech, kde je nutné osazovat rostliny do krajiny a 
zvláště pak na svazích, poskytují GREENFIX Mulchmats 
mulčování, potřebnou vláhu, eliminaci plevelu nechemic-
kou cestou, ochranu půdy před erozí a teplotní stabilitu 
půdy, a to vše v jednom jediném kroku. Díky tomuto uni-
kátnímu produktu bez problémů a v souladu s přírodou 
zajistíte pro rostliny podmínky, jako v pěstitelské školce.
GREENFIX Mulchmats podporují růst rostlin bez potřeby 
dalšího mulčování, chemického ošetření nebo dalších 
náročných úkonů. Přírodní horní vrstva produktu přirozeně 
zapadne do okolního prostředí, chrání spodní membránu, 
před ultrafialovým zářením, 

1. Nové rostliny.

2. Fotoodbouratelná 
mulčovací fólie s 
penetrací zabraňuje růstu 
plevele.

GREENFIX Mulchmats

Vlastnosti       

Úrodnost půdy: Biologicky rozložitelná horní vrstva je od 
půdy oddělena membránou.

Ekonomické řešení: Jednoduchá instalace bez nutnosti 
specializovaných prací.

Eliminace plevele: Spodní membrána zadusí nežádoucí 
rostliny a brání klíčení plevele.

Stabilizace teploty půdy: 7 - 10 mm silná prošívaná 
rohož z přírodních vláken

Mulčování: Speciální dvojitá mulčová folie zabraňuje 
ztrátě vlhkosti, ale zároveň do půdy propouští vodu.

Specifikace: Jednoduchá specifikace požadavků, 
dostupné v různých šířkách role, případně ve čtvercích 
tak, aby bylo možné co nejlépe splnit požadavky na osá-
zení.

Přínosy       

· Méně stresu pro rostliny a tím pádem menší úmrtnost
  rostlin.

· Nechemická eliminace plevele na několik sezón.

· Umožňuje pronikání tepla ze slunečního záření a 
  přispívá tak k udržování teploty půdy pro zajištění
  rychlého růstu rostlin.

· Eliminuje efekt nedostatku dusíku, který způsobuje 
  kůrový mulč.

· Jednoduchá kontrola správnosti dodaného materiálu.  
  Rozměry rohoží zajišťují efektivní využití pracovní síly.

· Nízké náklady na instalaci a údržbu. 



Nová unikátní vlákna GREENFIX f³ mají evropský původ 
a jsou speciálně ošetřena podle těch nejmodernějších 
enviromentálních postupů tak, aby byla zajištěna jejich 100% 
odbouratelnost v přírodě v rozmezí 36 až 60 měsíců.

Nová produktová řada GREENFIX f³ je mnohem více než 
jen pouhá konkurence pro produkty z kokosového vlákna!

Greenfix f 3

PÁSY Z NEHOŘLAVÝCH VLÁKEN

Pásy z přírodních vláken mají tu nevýhodu, že na přímém 
slunci velmi rychle vysychají a k jejich zapálení stačí i ne-
dopalek cigarety.

Nová produktová řada GREENFIX f³ kombinuje všechny 
výhody produktů Covamat, Eromat, Mulchmat, Rockmat a 
také GREENFIX 75 s jednou podstatnou výhodou, kterou 
je požární odolnost dle DIN 4102-1.

Greenfix f 3 13

Koberce GREENFIX f³ jsou k dodání jako…

·  Covamat plus            ·  Covamat fresh                                ·  Rockmats
   Oseté koberce       Oseté koberce s 5 mm vrstvou ornice              Dlouhodobé řešení 
                 problémů s erozí

·  Eromats                ·  GREENFIX 75                  ·  Mulchmats
   Nákladově efektivní koberce        Permanentní rohože na posílení trávníku          Ochrana rostlin a proti 
                 pleveli bez osiva 

Ochrana rostlin na ostrůvku 

uprostřed silnice na jihu Franci 

pomocí produktu GREENFIX f³ 

Mulchmat

GREENFIX f³ Covamat (šest 

týdnů po instalaci)

Založení vegetace a ochrana proti škůdcům s pomocí produktu 

GREENFIX f³ Rockmat

Rockmat

DLOUHODOBÉ PROTIEROZNÍ ŘEŠENÍ

Patentované produkty GREENFIX Rockmat kombinují 
výhody produktu Eromat s výztuhou z ocelového drátu pro 
dlouhodobou ochranu zvlášť zranitelných svahů. Maximálně 
účinné založení vegetace je možné díky tomu, že pásy 
Eromat chrání mladé výhonky rostlin.

GREENFIX Rockmat poskytují vysoce efektivní ochrannou 
vrstvu proti škůdcům v místech, kde by králíci nebo lišky 
mohly způsobit narušení stability svahu vzhledem k tendenci 
hrabat. Dodatečná výztuha z ocelového drátu pak brání 
odplavování půdy ze svahu při vydatných srážkách 
a eliminuje také důsledky mrazů.

Produkty f³ Rockmats vyrobené z naší speciální směsi vláken 
zajišťují požární odolnost podle DIN 4102-1.

Produkty f³ (nehořlavá vlákna) Rockmat byly zkonstruovány 
pro specifické použití v místech, kde existuje riziko požáru v 
důsledku odhození nedopalků, sirek nebo v místech, kde jsou 
přítomny další zdroje ohně. Přínos produktů řady GREENFIX f³ 
lze nyní aplikovat u dálnic, železnic, čerpacích stanic a dalších 
rizikových veřejných prostranství.

Aplikace produktů Rockmat

·  Vápenaté a skalní svahy      ·  Dočasné výkopy                 ·  Oblasti sužované silnou erozí

·   Místa sužované větrem      ·  Ochrana pobřeží a hrází  ·  Ochrana proti škůdcům

Rockmat12

Instalace produktu GREEN-

FIX Rockmat typ 5D na svahu 

se sklonem 65°

Svah chráněný před erozí šest 

týdnů po aplikaci

Příprava svahu, který se se-

sunul v důsledku silného deště

Úspěšná instalace produktu 

GREENFIX Rockmat Typ 6D v 

Nové Kaledonii

  

Produkty GREENFIX

Fire Free Fibres - nehořlavá vlákna



    

PERMANENTNÍ ROHOŽE NA POSÍLENÍ TRÁVNÍKU

Bio kulatina & Whattles

BIO VODNÍ INŽENÝRING

V Evropě vyráběná Kulatina GREENFIX se používá jako 
organická zábrana doplněná o síťovinu z kokosového vlákna. 
Většinou se používá jako zakončení pro břehy a úseky říček 
a kanálů, především s cílem zajistit absorpci vln a umožnit 
opětovné nasazení vegetace.

Čistě přírodní báze produktu napomáhá růstu rostlin v silně 
podmáčených lokalitách. Tato ekologicky přívětivá aplikace 
přírodních materiálů umožňuje obnovit životní prostředí, které 
podlehlo negativním vlivům ostatních sil.

Bio kulatina & Whattles 15

Nákladově méně efektivní GREENFIX Whattles (palisády) 
se vyrábějí ze 100% přírodních a nejkvalitnější slámových 
vláken z Evropy, které jsou zvnějšku z důvodu zesílení 
opláštěny PE síťovinou s UV inhibitory. Umisťují se na svahy 
kde pomáhají zachytávat sedimenty, podporují opětovné 
osazení vegetací, zabraňují nekontrolovanému odtoku 
srážkové vody a přispívají ke stabilizaci břehů kanálů a 
pobřeží.

Stébla slámy se časem spojí s půdou a dodávají tak půdě  
další organický materiál, který pomáhá udržovat vlhkost 
potřebnou pro růst vegetace.

Greenfix 75

 

 

Speciální nábřežní rohože s vysokopevnostní strukturou z 
kokosového vlákna. Dvě rohože s různě velkými  strukturami 
jsou přišity k dělící vrstvě z koksového vlákna. Tento typ 
vysoko zátěžové čistě organické rohože se nejvíce vhodí 
pro stabilizaci povrchu, 

Typické použití

·  Příkopy u silnic                ·  Golfová hřiště     

·  Ochrana potočních břehů      ·  Prostory vystavené 

    Pobřežní ochranné prvky          vysokému průtoku vody

Greenfix 75 & Nábřežní rohože14

Příklad použití nábřežní rohože GREENFIX typ 400S Ochrana nábřeží pomocí travnatého povrchu

který je vystaven extrémní erozi, případně břehům, které 
omývají velmi silné a rychlé proudy. Nábřežní rohože jsou k 
dispozici buď v oseté, případně v neoseté verzi.

Bio kulatina byla dodána s otvory pro snadné vysazení vodních 

rostlin
Ekologické řešení s použitím produktu Covamat fresh a bio kulatiny

Výhody slaměných palisád

·  GREENFIX Whattles jsou relativně levná řešení na 
   problémy s erozí.

·  GREENFIX Whattles udržují vlhkost pro vegetaci. 
   

·   Mohou nahradit bariéry z naplavenin nebo balíky se 
    slámou především na prudkých svazích.

·  Síťovina se působením světla rozloží, proto není nutné   
   odvážet odpad po rozložení slámy.

14.2 Založení vegetace během týdnů14.1 Ochrana břehu pomocí GREENFIX 75-C

Nábřežní rohože
VYSOKÁ MÍRA ZPEVNĚNÍ POVRCHU PŘI 100% ROZLOŽITELNOSTI

Řada produktů GREENFIX 75 na kompozitní posílení trávníku 
využívá trojrozměrné struktury rohože s permanentními 
kotvami. Systém posiluje kořenový systém vegetace, která 
je vystavena velkému namáhání ve střihu, zatímco materiál 
rohože zajišťuje účinnou ochranu proti erozi. Rohože 
GREENFIX 75 mají výjimečnou mulčovací charakteristiku 
ve všech třech vývojových fázích vegetace.



•

add bullet

move a few words to make full line (full paragraph)

koberec
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MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Pro efektivní upevnění různých produktů je k dispozici uce-
lená řada kotvících prvků buď z oceli nebo ze dřeva. Kotvící 
prvky zabraňují nadzvedávání a tím pádem odstranění 
koberců a rohoží z chráněných a vegetací porostlých 
prostor. Efektivní a bezpečné zajištění koberců a rohoží 
je bezprostřední podmínkou pro zajištění jejich maximální 
funkčnosti.

Výhody hnojiva GREENFIX Fertiliser SOF-A-100

·  Aktivuje organické složky v půdě  ·  Regeneruje půdu        ·  Je mrazuvzdorné   

· Stimuluje rozvoj kořenového systému  ·  Přispívá k tvorbě humusu ·   Nezpůsobuje spálení půdy     

· Zvyšuje vitalitu půdy a přispívá k     ·   Působí dlouhodobě       ·  Jedná se o přírodní zcela biologicky
  udržení živin v půdě          rozložitelný materiál

Montážní materiál & příslušenství

Hnojivo GREENFIX

Hnojivo GREENFIX Fertiliser SOF-A-100 je organickým 
doplňkem s pomalým uvolňováním živin pro zlepšení vlast-
ností půdy. SOF-A-100 se vyrábí z mycelia půdní houby 
štětíčkovce žlutavého.

Vzhledem k biologickému původu (rozložená biomasa půdní 
houby) nabízí hnojivo GREENFIX Fertiliser SOF-A-100 
vyváženou kombinací živin, která dobře reflektuje procesy 
rozkladu probíhající v půdě. Hnojivo GREENFIX Fertiliser 
SOF-A-100 obsahuje vysoký podíl živin pro běžnou půdu.

16.3 Hnojivo GREENFIX SOF-A-100 obsahuje vysoký podíl 

přírodních stopových prvků a vitamínů. Jílové minerály pak zvyšují 

zásobní kapacitu výživových prvků.

Montážní materiál & Příslušenství 16

Dřevěné kolíky jsou vyrobeny ze 100% odbouratelného 
přírodního dřeva. Kolíky jsou opatřeny dřevěnou pojistkou, 
která zajištuje dokonalý kontakt s půdou. Doporučujeme 
použít přibližně 1 až 3 kolíky na metr čtvereční pro všechny 
koberce. V případě mulčovacích rohoží doporučujeme 3 - 4 
kolíky v závislosti na množství rostlin na metr čtvereční.

16.1 Rozličné kotvící kolíky pro splnění různých půdních podmínek 16.2 Jednoduchá a rychlá instalace koberce100% vysoce odolná ko-
kosová vlákna, horní a spodní rozložitelná PP síťovina GREENFIX.

Síťoviny

výztužné pletivo stejně jako strojní steh mohou být ze syn-
tetického materiálu.

Naše strojně stehované protipožární koberce (protierozní / 
vegetační) obsahují 95% organických vláken. Podpůrné / 

Síťoviny

Jutová síťovina H65

100% přírodní protipožární koberce jsou na obou stranách 
(shora i zezdola) sešity jutovou síťovinou H65. Protipožární 
koberec je 100% rozložitelný. Vzhledem k tomu, že jutová 
síťovina má krátkou životnost (méně než 12 měsíců) je nut-
né, aby vegetace vzešla v průběhu jednoho období klíčení.

Oxygrid

Oxygrid je podpůrná / výztužná PP síťovina, která se mecha-
nicky rozloží. Je zcela bezpečná pro životní prostředí. Doba 
rozkladu závisí na vlhkosti, teplotě a oxidačních podmínkách. 
Oxygird je skvělou alternativou jutové síťoviny. Stehování je 
z materiálu PP Multifilament.

Standardní síťovina

Všechny protipožární koberce jsou opatřeny PP síťovinou 
neodolávající UV záření a PP Multifilament stehováním. 
Podpůrné / výztužné síťoviny se rozpadají v průběhu let 
a mezi tím je prorůstáno vegetací. Tento způsob úpravy je 
doporučen pro vodní stavby a oblasti, které mají být později 
využívány jako pastviny.

Zesílené síťoviny

Jsou určeny pro extrémně strmé svahy a místa sužovaná 
silným větrem. Nabízíme speciální zesílené PP síťoviny, 
které splňují požadavky klientů na pevnost v tahu.







p (small letter)



100% přírodních slaměných / senných vláken, směs osiva v mulčovací 
vrstvě, horní a spodní rozložitelná PP síťovina

100% přírodních slaměných / senných vláken, směs osiva v mulčovací 
vrstvě, horní a spodní jutová síťovina

50% kokosového vlákna - 50% slaměných / senných vláken, směs osiva 
v mulčovací vrstvě, horní a spodní rozložitelná PP síťovina

50% kokosového vlákna - 50% slaměných / senných vláken, směs osiva 
v mulčovací vrstvě, horní a spodní jutová síťovina

100% kokosového vlákna, směs osiva v mulčovací vrstvě, horní a spodní 
rozložitelná PP síťovina

100% kokosového vlákna, směs osiva v mulčovací vrstvě, horní a spodní 
jutová síťovina

100% přírodních slaměných / senných vláken, horní a spodní rozložitelná 
PP síťovina

100% přírodních slaměných / senných vláken, horní a spodní rozložitelná 
PP síťovina

50% přírodních slaměných / senných vláken a 50% kokosových vláken, 
horní a spodní rozložitelná PP síťovina

50% přírodních slaměných / senných vláken a 50% kokosových vláken, 
horní a spodní rozložitelná jutová síťovina

100% kokosových vláken, horní a spodní rozložitelná PP síťovina

100% kokosových vláken, horní a spodní rozložitelná jutová síťovina

100% vysoce odolná kokosová vlákna, horní a spodní rozložitelná PP síťovina

TYP 5 stehované pomocí galvanizované drátové sítě dle DIN1200, šířka 
oka 25 mm, průměr drátu 0,8 mm

TYP 6 stehované pomocí galvanizované drátové sítě dle DIN1200, šířka 
oka 25 mm, průměr drátu 0,8 mm

TYP 7 stehované pomocí galvanizované drátové sítě dle DIN1200, šířka 
oka 25 mm, průměr drátu 0,8 mm

100% unikátní evropská skelná vláka, směs osiva v mulčovací vrstvě, 
horní a spodní rozložitelná PP síťovina

100% unikátní evropská skelná vláka, horní a spodní rozložitelná PP 
síťovina

100% unikátní evropská skelná vlákna, TYP F3-2S stehované pomocí 
galvanizované drátové sítě dle DIN1200, šířka oka 25 mm, průměr drátu 
0,8 mm

3D PE síťovina, 10 mm silná + 400 g/metr čtvereční, stehované pomocí 
rohože složené z 50% slaměných / senných vláken a 50% kokosového 
vlákna (Typ 5S), horní silná + spodní lehká PP síťovina

3D PE síťovina, 10 mm silná + 400 g/metr čtvereční, stehované pomocí 
rohože složené ze 100% kokosového vlákna, horní silná + spodní lehká 
PP síťovina

3D PE síťovina 10 mm silná + 400 g/metr čtvereční, stehované pomocí 
rohože ze 100% PP vlákna (Typ 13), horní silná + spodní lehká PP síťovina

12 měsíců

12 měsíců

18-24 měsíců

12 měsíců

36 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

18-24 měsíců

12 měsíců

36 měsíců

12 měsíců

36-48 měsíců

18-24 měsíců

24-36 měsíců

30-40 měsíců

36-60 měsíců

36-60 měsíců

36-60 měsíců

> 36 měsíců

> 48 měsíců

84 nebo < 
měsíců

3:1 - 2:1

 3:1 - 2:1 

2:1 - 1:1

2:1 - 1:1

1:1 nebo >

1:1 nebo >

4:1 - 3:1

3:1 - 2:1

2:1 - 1:1

2:1 - 1:1

1:1 nebo >

1:1 nebo >

1:1 nebo >

up to 65°

up to 70°

up to 75°

1:1 nebo >

1:1 nebo >

až do 70°

1:1 a kanály 
s vysokým 
průtokem

1:1 a kanály 
s vysokým 
průtokem

1:1 a kanály 
s vysokým 
průtokem

Type 1  

Type 1B

Type 2

Type 1B

Type 3

Type 3B

Type 4 

Type 4B

Type 5

Type 5B

Type 6

Type 6B

Type 7  

Type 5D

Type 6D

Type 7D

Type F³-1
F³-Covamat

Type F³-2S
F³-Eromat

Type F³-2D
F³-Rockmat

Type 75-SC

Type 75-C

Type 100-PG
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PROTIEROZNÍ KOBERCE - POPIS

Greenfix Popis18

Produkt  Funkčnost/ Materiál Primary
  trvanlivost             Usage

Instalační příručka

Instalační příručka 19

Detail instalace na svahu

Detail instalace v kanálu

Detail instalace v příkopu směrem dolů (Obrázek E)  Detail instalace v příkopu směrem nahoru (Obrázek A) 
 

1. Vykopejte rýhu o rozměrech 15 cm x 15 cm jak nahoře na svahu, dole 
pod svahem a také podél horní hrany kanálu. Připravte povrch svahu 
(uhrabejte, osejte a pohnojte).

2. Začněte umístěním středového koberce minimálně 30 cm dolů po 
svahu od rýhy na svahu. Zajistěte koberec v dolní části příkopu sponkami 
umístěnými ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Zaházejte rýhu a zhutněte. 
Aplikujte osivo a přeložte koberec přes půdu a zajistěte řadou sponek 
ve vzdálenosti 30 cm od sebe přes celou šířku koberce (viz obrázek A).

3. Poté koberec aplikujte směrem dolů ze svahu. Zajistěte pomocí 
vhodně rozmístěných sponek v závislosti na sklonu svahu.

4. Paralelně umístěné koberce se musí navzájem překrývat minimálně 
o 10 cm a zajištěny řadou sponek rozmístěných přibližně 30 cm od 
sebe (viz obrázek B).

5. Směr proudění vody. Koberce pospojujte sponkami rozmístěnými 
přibližně 30 cm od sebe na příč celou šířkou koberce.

6. Konec koberce musí být zajištěn v rýze o rozměrech 15 cm x 15 
cm pomocí řady sponek rozmístěných přibližně 30 cm od sebe (viz 
obrázek E).

1. Vykopejte rýhu o rozměrech 15 cm x 15 cm jak nahoře na svahu, dole 
pod svahem a také podél horní hrany kanálu. Připravte povrch svahu 
(uhrabejte, osejte a pohnojte).

2. Začněte umístěním středového koberce minimálně 30 cm dolů po 
svahu od rýhy na svahu. Zajistěte koberec v dolní části příkopu sponkami 
umístěnými ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Zaházejte rýhu a utemujte. 
Aplikujte osivo a přeložte koberec přes půdu a zajistěte řadou sponek 
ve vzdálenosti 30 cm od sebe přes celou šířku koberce (viz obrázek A).

3. Rozbalte koberec dolů po svahu. Zajistěte pomocí vhodně 
rozmístěných sponek podle typu svahu.

4. Poté pokračujte v instalaci dalších koberců po obou stranách kanálu s 
minimálním přesahem 10 cm (viz obrázek B) a každý koberec zajistěte 
na začátku rýhy (viz obrázek A).

5. Další horizontálně umístěné koberce lze spojit s minimálně 10 cm 
přesahem nebo jako při kladení střešních šindelů ve směru proudění 
vody.
Koberce pospojujte pomocí sponek umístěnými ve vzdálenosti 15 cm 
od sebe na celou šířku koberce (viz obrázek C).

6. Konec koberce musí být zajištěn v rýze o rozměrech 15 cm x 15 
cm pomocí řady sponek rozmístěných přibližně 30 cm od sebe (viz 
obrázek E).

7. Na horní hraně bočního svahu koberec zajistěte v rýze o rozměrech 
15 cm x 15 cm s rozestupy 30 cm. Poté instalujte sponky 15 cm po 
svahu po celé šířce koberce (viz obrázek F).

Rozmístění sponek:

0,8 sponek/m“
4:1 svahy

1,4 sponek/m“
3:1 svahy

2,1 sponek/m“
2:1 svahy

4,5 sponek/m“
1:1 svahy

Rozmístění sponek:

0,8 sponek/m“
4:1 svahy

1,4 sponek/m“
3:1 svahy



























Základní použití

až do

obrázek - A

až do

až do

obrázek - B

obrázek - C

obrázek - B

obrázek - A

obrázek - E

obrázek - E

Obrázek - E

Obrázek - A

obrázek - A

obrázek - F


