
Het duurzaamste 
groendak
Voor alle platte, hellende 
en bijzondere daken



Als groene pioniers met een dijk aan ervaring  
produceren wij de beste groene daken!  
Ons concept is flexibel en toepasbaar op 
alle daken met een hellingshoek van 0 tot 45 
graden. Het is 100% circulair en voorzien van 
chemievrij geteelde planten in alle soorten, 
vormen, maten en kleuren.  
Het resultaat. Een zorgeloos, vers en gevarieerd 
groendak met verschillende bloeiperiodes.  
En een dak dat, met het juiste onderhoud,  
tientallen jaren mee gaat.

Hellende daken
Platte daken
Golfplaten daken
Specials | zoals taluds,  

kades en kunstwerken

De groene
oplossing voor:

Wij zijn graag je leverancier!

Ontdek ons 
unieke concept

Een hellingshoek van  
0 tot 45 graden.

Een groendak:

 Werkt isolerend in de zomer

 Verlaagd omgevingstemperatuur  

 (Urban Heat Island-effect)

 Is CO2-bindend en produceert zuurstof 

 Stimuleert de biodiversiteit  

 Vermindert geluidoverlast 

 Vergroot het welzijn en verhoogt de gezondheid

 Verlengt de levensduur van het dak

 Vergroot het waterbufferend vermogen

 En last but not least: het is mooi!

Goed voor de wereld. 
Goed voor jezelf.
Investeer in een groendak.

“Sam Groofing daken trekken  

volop insecten, vogels en andere 

levende organismen aan.  

Welkom biodiversiteit!.



Naast de reguliere voordelen van een groendak, kent  
Sam Groofing® de volgende specifieke voordelen:

 Toepasbaar op alle soorten daken. Ook hellende daken! Dat maakt ons uniek.

 Licht van gewicht. Maximaal 44kg/m2.

 Eenvoudig en snel te plaatsen. Installatiekosten reduceren met meer dan 50%.

 Mogelijkheden om beplanting af te stemmen op specifieke dakomstandigheden,  

 wensen en behoeften.

 Modulair opgebouwd en dus plaatselijk te verwijderen voor inspecties,  

 aanpassingen of reparaties.

 Waterbufferend vermogen van minimaal 30 liter per m2. 

 Mooier dan een regulier groendak vanwege de diversiteit en hoge kwaliteit  

 planten die we gebruiken. Onze planten variëren in hoogte en kleur en  

 hebben een bloeiperiode van april tot oktober.

 Urban Heat Island-effect. 37 graden sedum, 80 graden dakbedekking.  

 Toepasbaar bij nieuwbouw, renovatie en te integreren in prefab  

 dakopbouwsystemen.

 Ons concept is beproefd en gecertificeerd 

Circulair en duurzaam
Circulariteit en duurzaamheid zit in ons DNA. Ons concept is dan ook 
volledig circulair en duurzaam. We gebruiken zoveel als mogelijk  
reststromen uit verschillende sectoren om onze producten te fabriceren. 
Shampooflessen of melkpakken gebruiken we bijvoorbeeld bij de  
productie van onze frame-onderdelen. Afval bestaat in onze ogen niet. 

Ook werken we met een waterbesparend proces in de teelt. Doorgaans 
is er voor een m2 dak, een m2 teelt nodig. Ons lukt dit met een factor 
30. Dat betekent een m2 teelt voor 30m2 groendak. Zo zorgen wij 
voor een lage footprint in de productie. Dit zorgt tevens voor veel lager  
watergebruik en een veel hogere productiegraad. 

Daarnaast telen we door ons unieke teeltsysteem volledig chemievrij. 
En: aan het einde van de levenscyclus nemen we alles terug.  
Alle gebruikte materialen en producten zijn voor ons waardevolle 
grondstoffen die wij graag opnieuw gebruiken.

Het Urban Heat Island-effect is het fenomeen 

waarbij de temperatuur in een stedelijk gebied  

gemiddeld hoger is dan in het omliggende 

gebied. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 

doordat stedelijke gebieden overdag meer 

warmte opnemen dan dat ze gedurende de 

nacht kunnen afstaan.

Wat maakt 
Sam Groofing 
zo bijzonder?

Subsidie 
Een bijdrage voor je groendak.
Als je kiest voor een groendak help je je gemeente bij 
het behalen van hun milieudoelstellingen. Om die  
reden geven veel gemeenten subsidie op de aanleg 
van een groendak. Elke gemeente en elk waterschap 
heeft daarin een eigen beleid. Informeer daarom altijd 
naar de regels en mogelijkheden in jouw omgeving! 



Ideale voedingsbodem

Bij de ontwikkeling van onze pockets is aan alles  
gedacht. Aan de onderzijde zit een wortelwerende 
laag. Aan de bovenzijde vind je een bevloeiingsdoek 
waarop planten uitermate goed hechten en groeien.

Daarnaast zijn de pockets gevuld met perlite en  
voedingsstoffen wat zorgt voor een ideale voedings-
bodem. Ten slotte zijn onze pockets zo gemaakt dat de 
plantdichtheid hoger is dan bij vergelijkbare systemen.  

“Goed om te weten is dat onze pockets ook prima te 
combineren zijn met zonnepanelen. Een groendak 
met sedum verhoogt het rendement zelfs met 5%.”

PP Granulaat 26 m2 op 1 pallet 

Perlite

Sam Groofing drainpanels® Cradle to Cradle 

Sam Groofing Pockets® en sedumpluggen

100% recyclebaar

“Geniet van het  

groei en bloeiproces.  

Het wordt iedere  

dag mooier”.

Voor de toepassing op platte daken zijn 
deze pockets bevestigd op stevige, maar 
lichte drainagepanels. 

Voor de bevestiging op hellende daken 
gebruiken we onze pockets met een sterk 
industrieel klittenband. 

En voor gebogen daken hebben we  
flexibele paspockets in diverse maten!

Ons concept is flexibel en toepasbaar op alle 
type daken. Plat, hellend en/of gebogen. 
Daarvoor werken we met onze eigen kant  
en klare lichte SamGroofing Pockets. 

Sam Groofing pockets 

Modulair opgebouwd - Licht gewicht 

Post Consumer Waste



Elke dag fladder ik door het Nederlandse landschap. Samen met mijn 
collega-vlinders houd ik de natuur in ons land mooi en in evenwicht. 
Daarvoor is het belangrijk dat ik in het bloeiseizoen voldoende kan eten 
in kleurrijke tuinen.

De afstand die ik moet afleggen van tuin naar tuin wordt alleen steeds 
groter. Er zijn steeds minder plekken waar ik op mijn gemak kan eten. 
Dit is een groot probleem, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn  
bijen- en insectenvrienden. 

De groendaken van Sam Groofing zijn voor mij pareltjes. Tijdens het 
bloeiseizoen, van april tot september, staan ze vol met planten die  
variëren in hoogte en smaak. Hier kan ik optimaal gebruik van maken. 
Het zijn veilige thuishavens die zorgen voor verbinding tussen de  
versnipperde natuur. 

“Om de groei te  
beïnvloeden, kan in een droge 
periode extra water gegeven 

worden. In de periode van 
november tot en met februari is 

extra watergift niet nodig.”

Hoi, 
ik ben 
Sam. 

Groove | Een ritmisch patroon
Mijn wens voor de toekomst is dat ik weer met een ritmisch patroon 
door het Nederlandse landschap kan fladderen. Dat de ritmiek van  
bossen, tuinen, groene daken, speeltuinen en parken klopt.  
Waardoor de hele Nederlandse natuur mijn thuishaven is.  

De huisvlinder van Sam Groofing. 

Hoogwaardige 
plugplanten

Onze sedumplanten worden in een uitgebalanceerde  
mix geplant, waardoor elke soort optimaal in  
de gelegenheid is om zich te ontwikkelen en  

door te groeien. 

Er zitten soorten bij die maar liefst 30 centimeter  
hoog kunnen worden. Na één groeiseizoen is uw  
dak 50 – 75% bedekt. Na twee seizoenen is het  

volledig bedekt. 

Onderhoud.  
Hoe doe je dat?

Voor het behoud van een mooi groendak is 
tweemaal per jaar onderhoud noodzakelijk. 

Het is belangrijk om ongewenste planten 
(resten) en bladeren weg te halen, kale  

plekken aan te vullen met nieuwe planten  
en het dak van nieuwe voeding te voorzien.

Waterafvoer & 
Waterbuffering
Op platte daken garanderen de drainagepanels  
een goede waterafvoer. Goed om te weten;  
deze drainagepanels zijn gemaakt van zogenaamd  

“Post Consumer Waste” en aan het eind van hun 
(lange) levensduur ook weer volledig te recyclen.

Onze hellende daken zijn voorzien van een  
irrigatiesysteem dat bestaat uit druppelslangen  
tussen de pockets. Dit systeem kan handmatig  
worden bediend of worden aangesloten op een  
watertimer of -computer. Uiteraard is het  
irrigatiesysteem ook perfect aan te sluiten op  
opvangsystemen voor regenwater.



Sam Groofing 
kan op elk 
type dak. 
Of het nu een golfplaat, geprofileerde 
staaldaken, standaard hellend of plat 
dak is. Sam Groofing kan op alle type 
daken worden geplaatst tot een  
45 graden hellingshoek.

Ideaal om het  

groendak  

te combineren  

met zonnepanelen.



Correspondentieadres 
Parallelweg 1B 
3981 HG Bunnik (NL)
+31 30 207 42 80

info@samgroofing.com 
www.samgroofing.com

Sam Groofing en haar 
producten worden 
beschermd middels het 
Merkenrecht en diverse 
patentaanvragen.

Er is een beperkte oplage op  
gerecycled papier gedrukt.  

Scan mij voor  
de digitale versie!


