Laadukkaat ratkaisut
ympäristörakentamiseen
Nordic Green Roof ™ kotimainen maksaruohoviherkatto • ZinCo viherkattojärjestelmä • Rikkaruohonestomatot
Eroosiomatot • EcoSurface turva-alusta • Filterpave lasimassa • Kennosuojajärjestelmät
Varpu- ja vesikasvillisuusmatot • Perennamatot ja heinät • Kivikorit • Geotuotteet ja maaverkot
Milford reunalistaelementit ja puistotuotteet • Flora istutusaltaat ja sisustustuotteet
Työkalut • Pajumeluseinä • Kaakaohake • Anrin pintavesikourut

Tutustu ja kysy lisää
www.eg-trading.fi
info@eg-trading.fi

Ota yhteyttä
p. +358 (0)9 298 9924

Tule käymään
Västanbyntie 31
FI-10600 Tammisaari

Nouda tuotteet
Suokummuntie 125
FI-03100 Nummela

Nordic Green Roof ™ Maksaruohoviherkatto
Maksaruohomatto on monilajinen, 100 % kotimainen ja
palosertifioitu tuote. Voidaan asentaa esim. katoille, kiviaitojen päälle, rinteisiin ja liikenneympyröihin. Monilajisuus
takaa sen, että kasvusto selviytyy eri puolilla Suomea.
Maksaruohomatto säästää energiaa ja huoltokustannuksia, parantaa asuinympäristöjen ilmastoa, toimii sadevedenkerääjänä
sekä suojaa kattopinnoitteita ja rakenteita. Maksaruohoviherkattojen asennukseen kuuluvat juurenestomatto, salaoja- ja
vedenpitokenno sekä vedenpitomatto. Maksaruohomatossa on
8–15 eri lajia ja sitä toimitetaan 1 m² palasina. Maksaruohomaton
paino läpivettyneenä on noin 50 kg/m². Tarjoamme myös viherkattojen suunnittelua ja asennuksia.

ZinCo viherkattojärjestelmä
Viherkattoratkaisut soveltuvat useille erityyppisille katoille,
kattoterasseille ja kansipihoille. Ilmainen suunnittelutuki!
ZinCo viherkattojärjestelmän viherkatot on jaettu ekstensiivisiin ja intensiivisiin viherkattoihin. Valikoimista löytyy myös tuotteet haastaviin kalteviin viherkattoihin, kattopintojen ajoväylille
sekä mm. viherkattojen aurinkopaneelien kehyksiä. Viherkatto,
kattopuutarha tai kattoterassi voi olla hyötypuutarha, kaunis
oleskelualue kulkukäytävineen, laaja monipuolinen viheralue
vesiaiheineen tai helppohoitoinen kukkiva maksaruohoalue.

Eroosiomatot
Orgaaniset ja hajoavat GREENFIX eroosio- ja siemenmatot
suojaavat maata eroosiolta päästäen läpi sateen ja vesivirran.
Eroosiomatot suojaavat ja edesauttavat kasvuperustuksen
kehittymistä ja kasvu nopeutuu maton ansiosta.
Greenfix-matot on tehty orgaanisista materiaaleista kuten kookoskuidusta, juutista, meriheinästä jne. Kuumalla ilmalla ja erityisesti itämisen aikana matot suojaavat liialliselta kuivumiselta.
Talvella matot suojaavat mekaaniselta eroosiolta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat lisäksi kookosrullat.
Greenfix-tuoteperheen mattoja ovat mm. pensaille soveltuva
matto Greenfix 11, joka 3–4 kertaistaa kasvua (kookoseroosiomaton alla on tärkkelyskalvo), yleisemmin käytetty eroosiomatto
Greenfix 7, hulevesialtaiden pohjalla sekä jokilinjoissa käytetty

ERO400, vahva kookosmatto. Lisäksi valmiit siemenmatot kuten Covamat plus ja Covamat fresh. Siemeneroosiomattoon
voidaan valita halutut esim. niittykukka-, ranta- tai vesikasvillisuussiemenet tai tieluiskasiemenseos. Siemennökset valitaan
kasvupaikan mukaisesti. Käyttökohteita ovat mm. uudelleen
muodostetut purojen, jokien, lampien ja järvien reunukset, hiekkakuoppien ja jätealueiden suojaukset, teiden ja rautateiden
reunukset, merien ja järvien rannat sekä hiihtokeskusalueet.

Rikkaruohonestomatot
Rikkaruohonestomatot: Plantex 68 g, Plantex 90 g, Weedkiller
120 g, Plantex Gold 125 g ja 100 % biologinen matto Eg Weed Bio
UB 157 g. Invasiivisille rikkaruohoille Plantex Platinium 240 g
ja Eg Weed Bio Extreme 250 g, lisäksi Plantex juurenestomatot
Plantex Root Protector 260 g sekä Plantex Root Barrier 325 g.
Rikkaruohonestomattojen käyttö istutusalueilla on yleistä viherrakentamisessa. Peitettyjen istutusalueiden etuja ovat: parempi
lisäkasvu, vahvemmat kasvit, vähemmän kasvitauteja, veden
säästö, minimaalinen huolto ja huomattavasti pienemmät
huoltokustannukset. Valikoimassa on sekä UV-säteilyä kestäviä,
että ei UV-säteilyä kestäviä mattoja. Tämä tarkoittaa sitä, että
auringonvalo hajottaa materiaaleja eri nopeuksin. Usein UV-säteilyä kestävät matot on värjätty ruskeiksi tai mustiksi. Peitettynä
ne kestävät useita vuosia.
PLA-kuiduista tehty luonnonmukainen rikkaruohonestomatto
edesauttaa kasvien kasvua estäen rikkaruohot muutaman ensimmäisen kasvuvuoden ajan. Täysin biologinen matto maatuu
3–5 vuodessa eikä sitä tarvitse peittää.
Plantex juurenestomattoja voidaan käyttää uusilla puuistutusalueilla, joissa halutaan ohjata juuristoa niin, ettei se vahingoita putkistoja tai uusia kivetysalueita.

EcoSurface turva-alusta
Ecosurface kierrätyskumikate on leikkipuistoissa paljon
käytetty turva-alusta. Tuotetta voidaan käyttää myös irto
kumikatteena. Turva-alusta on helppo asentaa ja tarjoamme
sekä asennustyötä että tuotteen asennusohjausta.
Kate on testattu BS EN 1177 -standardin mukaisesti leikkikenttäkäyttöön. Kate on värjätty maaväreillä. Uutuutena Supamulch,
joka on alkuperäinen raakakumi, josta väri ei lähde. Tuote on

erittäin helppoa asentaa. Esteettisesti rajattuja pintoja voidaan
luoda myös käyttämällä Milford-reunalistoja turva-alustan
kanssa (ks. kohta Milford-reunalistaelementeistä). Mahdollistaa
putoamissuojan esim. 40 mm kerrosvahvuudella 2,4 metriin,
50 mm vahvuudella 2,9 metriin. Vanhat turva-alustat on myös
helppo korjata tällä tuotteella. Irtokumikate ei maadu, painu tai
pidätä kosteutta.

FilterPave lasimassa
Esteettinen, vettäläpäisevä pinnoite. FilterPave lasimassa on
kierrätyslasia, josta voidaan valaa pinnoite kevyen liikenteen
väylille, kattopuutarhoihin ja puiden alle jne.
Lasimassa läpäisee jopa 38 % vedestä ym. ja vähentää hulevesien kertymistä pinnoille. Se suodattaa epäpuhtauksia huokoisen rakenteensa avulla. Käytettävissä myös sisätiloihin. Esteettinen, valoa heijastava ja kestävä pinnoite. Saatavilla eri sävyisinä.
Voidaan valaa 30 tai 40 mm vahvuisina pinnoitteina.

Kennosuojajärjestelmät
Soilweb luiskakennosto ja Ecoraster maakenno maantuentaan.
Soilweb-kennosuojajärjestelmä (luiskakennosto) on kehitetty
kaikille maaperän ongelma-alueille. Järjestelmää käytetään luiskien suojauksessa, kaivanto- ja sortuma-alueilla, kanavien suojaustöissä, rannikkoalueilla, pato-/jokialueilla ja lampien/järvien
reuna-alueilla. Sitä käytetään myös vahvikkeena alueilla, joissa
tarvitaan kuorman sietokykyä (esim. tien pohjat, maantäytöt tai
maanohjaukset) ja alueilla, joissa maansäilyttäminen on erittäin
ongelmallista. Kennostoa on saatavilla 4 eri korkeutta ja 3 eri
kennoaukkoa. Yleisimmin käytetty koko on 100 mm ja 150 mm
korkeudet keskikokoisella kennoaukolla.
Vettäläpäisevässä Ecoraster maakennossa on erittäin vahva ja elastinen kennoseinämä. Käyttöalueita ovat parkkialueet,
pelastustiet, rakennuspaikkojen tiet, teiden reuna-alueiden vahvistaminen, venerampit, sisääntulot, kuormauspaikat, golfalueiden käytävät/tiet, hevosaitaukset jne. Tuotteella on erittäin hyvä
pakkasen- ja UV-säteilyn kesto. Ecoraster kestää 20 tonnia per m²
kuorma-auton tai vastaavan akselipainoa. Tuotteella voidaan
tehdä myös viherkattoja. Tällöin maksaruoho kasvatetaan kiinni
Ecorasteriin ja näin viherkatto on tuulivarma hankalissakin asennuspaikoissa. Saatavilla 30, 40 ja 50 mm korkuisina.

Kuvissa vasemmalta oikealle: Nordic Green Roof ™
maksaruohoviherkatto, Soilweb, EG Weeb Bio UB
biomatto, Greenfix eroosiomatto, Milkant reuna
listaelementit ja kivikorit.

Milford-reunalistaelementit ja -puistotuotteet
Reunalistoja ja istutusaltaita on useita eri vaihtoehtoja.
Puunaluskennoilla voidaan suojata puiden juuria.
Milford-reunalistojen avulla voidaan rakentaa eri korkuisia istutusalueita ja penkkejä. Reunalistoja on useita eri vaihtoehtoja kuten: alumiini, käsittelemätön teräs, galvanoitu teräs, puuterimaalattu teräs sekä corten-teräs. Reunalistoja on helppo kiinnittää
toisiinsa ja maahan omien kiinnitystappien sekä liitoskappaleiden avulla. Suoria ja taipuisia listoja voidaan yhdistellä. Reunalistoja käytetään paljon myös leikkipuistoissa turva-alustojen materiaalirajoina. Istutusaltaita ja reunarajauksia on saatavilla aina
1200 mm korkeuteen asti.
StrataCell ja RootSpace puunaluskennoja käytetään puiden aluskerroksena silloin, kun puita istutetaan kaupunkiympäristöön pinnoitteiden kanssa. Puiden juuret tarvitsevat maata,
joka ei painu kasaan liikenteen tai muun kuorman johdosta. Kenno antaa käyttöön jopa 94 % ei tiivistettyä maakerrosta. Juuriston
päälle voidaan rakentaa taskuparkki- tai väliaikaispysäköintitilaa.

Varpu- ja vesikasvillisuusmatot
Piha-alueiden maisemointi helposti valmiilla varpumatolla.
Vesikasvillisuusmatosta ratkaisu moneen eroosio-ongelmaan
vesialueiden rannoilla.
Varpumatto sisältää mm. mustikkaa, puolukkaa, jäkälää, kanervaa ja sammalta. Varpumaton sisältö riippuu siitä, millaiselta
kasvupaikalta se nostetaan. Tuotetta on saatavilla 2 x 2,2 m kokoisina paloina, palassa yhteensä, 4,4 m². Varpumatto asennetaan köyhän tai hiekkapitoisen maan päälle, ei mullan päälle.
Matto vaatii kastelua koko ensimmäisen kauden.
Vesikasvillisuusmatto on hyvä ratkaisu moneen eroosio-ongelmaan vesialueiden rannoilla. Mattoja voidaan käyttää myös
luonnollisina puhdistuselementteinä päivävesialtaissa ja hule
vesialueilla. Matossa on sekä matalia että keskikorkeita lajeja.
Matossa on noin 40 eri lajia. Rullien koko on 1 x 5 m, paino noin
25 kg. Vesikasvillisuusmaton tulee olla aina kostea tai vedessä.

Kivikorit

Kaakaohake

Esikasatut kivikorit ovat monikäyttöisiä ja kustannus
tehokkaita. Kivikorit voidaan koota ja täyttää nopeasti sekä
helposti edullisin työkustannuksin.

Biologinen kaakaokuorikate/maanparannusaine pitää rikkaruohot poissa käytettäessä rikkaruohonestomattoa Plantex
68/90 g katteen alla.

Kivikorit ovat käytännöllisiä mm. teiden varsilla, rautateiden läheisyydessä, rinteiden suojauksessa ja erilaisissa muotorakennelmissa. Kivikoreissa on erittäin kestävä korroosiosuoja.

Kaakaohake antaa kasveille optimaaliset kasvuolosuhteet. Tuote
on myös orgaaninen maanparannusaine, joka on hyväksytty
EU:ssa Plantekoratet (DK) ekologiseen viljelyyn. Kehitetty happaman maan kasveille kuten ruusuille ja hortensioille, mutta
soveltuu kaikille kasveille. Pysyy kaltevilla alustoilla ja toimii pitkäaikaisena lannoitteena. Kiihdyttää kasvua huomattavasti ja sen
avulla kasvit talvehtivat paremmin. Kuorikatetta käytetään vain
3–5 cm ja se kastellaan asennuksen jälkeen, jolloin kaakaorasvan
avulla kuorike liimautuu kestäväksi pinnaksi.

Geotuotteet
Valikoimissamme on useita geotuotteita ja maaverkkoja sekä
salaojamattoja kuten Mia Drain. Lisäksi meiltä saa myös kumimattoja, joita voidaan käyttää esim. jäteasemien peittämiseen, vesialtaiden pohjaksi, laskuojiin ja pohjaveden suojaksi.

UUTUUS!

Geotuotteiden valikoima on laajentunut,
katso www.eg-trading.fi.

Flora-istutusaltaat ja -sisustustuotteet
Flora-tuoteperheeseen kuuluvat mm. Flora-istutusaltaat
sisä- ja ulkotiloihin, köynnösritilät, väliseinäelementit ja
tuotteisiin kuuluvat lisäosat.
Tuotteet on valmistettu metallista ja maalattu Ral-sävyihin. Niitä on saatavana myös corten-teräksestä. Köynnösritilät ohjaavat
kosteuden pois seinäpinnoilta, ja niillä voidaan luoda mielenkiintoisia kokonaisuuksia julkisivuihin. Väliseinäelementtejä voidaan
käyttää tilanjakajina monissa tarkoituksissa mm. parvekkeilla,
takapihoilla, sisätiloissa ja julkisten tilojen auloissa.

Anrin pintavesikourut
Anrin linjavedenkuivatusjärjestelmällä voidaan huolehtia
suurista sademääristä.
Kouruilla voidaan kerätä sekä varastoida hulevesiä. Pintavesikouruja on useita eri malleja: pihoille, julkisiin tiloihin sekä varastointi
alueiden valtavia kuormia kestäviä kouruja. Kouruilla voidaan
suojata talot, tiet, julkiset rakennukset sekä piha-alueet suurien
vesivirtojen aiheuttamilta vahingoilta ja tulvilta.

Perennamatot ja heinät
Kysy saatavilla olevia perennamattoja ja heiniä!
Tuotteet ovat tilaustavaraa. Ota yhteyttä!

Pajumeluseinä

Työkalut ja puistotuotteet

Pilebyg luonnollinen pajumeluseinä on hyvin testattu melunsuojakonsepti, joka antaa suojan ja vaimentaa melua.

Yrityksemme maahantuomat työkalut on tehty kestämään
ammattimaisen työskentelyn vaatimat työolosuhteet.

Konsepti käsittää testattuja ja patentoituja ratkaisuja, joissa luonnon muotoja on kehitetty kohtaamaan ajan tekniset vaatimukset
sekä toiminnallisuuden tarpeet. Luonnollisella pajumeluseinällä on erinomainen ääneneristävyys sekä erittäin esteettinen
ulkonäkö. Tuote muuttuu keloharmaaksi kohteessa. Elinkaari
elementeillä on jopa 36–40 vuotta. Tuotetta on saatavilla eri korkuisina elementteinä. Pajuseinää saa myös aitaelementtinä, jolloin sillä ei ole ääneneristävyyttä.

Työkaluihin saa varaosia, jolloin niiden käyttöikä kasvaa.
Valikoimissa myös useita puistotuotteita.
UUTUUS! Saatavilla myös Freeworker-arboristituotteet.

Muita tuotteita löydät sivustoltamme!
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Kuvissa vasemmalta oikealle:
Greenfix 11, Anrin pintavesikouru ja viherseinä.

Tilaukset voit hoitaa kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla.
Tuotteemme on saatavilla yrityksemme verkkokaupasta ja työ
kalumyymälämme sijaitsee Tammisaaressa.

Laadukkaat tuotteet viheralan ammattilaisille suoraan maahantuojalta

