


Nature Impact® er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere 
og produceret de planter, som findes på de grønne tage. Vi er garanti for kvalitet, leveringssikkerhed 
og god service.   

Gennem seriøst og veldokumenteret arbejde tror vi på, at grønne tage kan være et væsentligt 
redskab til at imødegå de klimaforandringer, vi står overfor. For at underbygge dette har vi i sam-
arbejde med Realdania, Grontmij og DHI startet et af Europas hidtil største test-projekter af grønne 
tage, der har til formål at kunne dokumentere effekten yderligere.



Hvorfor grønt tag?
Regnvandshåndtering
Det danske vejr forandrer sig. DMI’s klimamodeller 
varsler kraftige regnbyger og skybrud de næste 50 
til 100 år. Derfor er grønne tage en fremtidssikret 
investering, der både mindsker belastningen af 
kloaknettet og forhindrer oversvømmede kældre.

Nature Impact® Roof er et vejrbestandigt og 
miljøvenligt produkt, der lever op til de ekstreme 
forhold, fremtidens tagflader udsættes for.

er vores eget koncept, som er skabt fra bunden i 
samarbejde med førende specialister indenfor tag-
dækning, afløbsteknik, statik og brand.
Hele produktionen, som er Global GAP certificeret, 
foregår på vores egne faciliteter. 

Nature Impact® Roof
Vi har samlet produktion, knowhow og rådgivning 
ét sted.
Systemet har nogle unikke egenskaber i forhold til 
vandtilbageholdelse, forsinkelse og vækstbetingel-
ser. Dokumenteret efter de tyske FLL guidelines.

5 års garanti.

Tilbageholder minimum 25 liter/m2.

Kun én entreprenør på taget.

Udlagt af professionelle tagdækkere i én proces.

Produceret af professionelle gartnere med 
5 generationers erfaring.

Individuelle farvesammensætninger og design-
muligheder.

Systemet er modulbaseret og udført i kvalitets-
materialer med stor fokus på planterne såvel som 
vækstmediet. 

Egenskaberne i systemet tilpasses let – så vand-
tilbageholdelse, vægt, plantevalg og design kan 
ændres efter specifikke ønsker. Tilpasninger der 
normalt kun er muligt på langt tungere systemer.

Konceptet



Materialer – opbygning:

Modul:
Specielt designet i samarbejde med førende 
eksperter inden for hydraulik.

Egenskaber:

Erosionsikring.
Kan placeres direkte på membranen.
Følger tagets konturer.
Ingen synlige samlinger.
Jord til jord kontakt – ingen synlig plastik.
Designet for optimale betingelser for planterødderne.
Temperaturspænd: -40° til +70°.

Vækstmedie:
Testet op imod FLL, som er den mest ansete 
guideline for grønne tage i verden.

Egenskaber:

Vandtilbageholdelse: ca. 530 liter/m3.
Vægt tør: ca. 430 kg/m3.
Vægt vandmættet: 960 kg/m3.
    
Lavt organisk indhold.
Udvaskningstestet.

Planter:
Gartnere gennem 5 generationer.
Egne moderplanter på eget gartneri.
Egen dyrkning gennem hele forløbet.
Specialister i sedum og stenhøjsplanter.
Bredt udvalg af sedum m.m. der kan blandes efter 
ønske.

Egenskaber:

Meget tørketolerante.
14 typer sedum.
Tåler ned til -35°.



Systemer:

Nature Impact® Roof 60/25
Byggehøjde uden planter: ca. 60 mm.
Jordlag: 60 mm.
Integreret drænsystem. 
Vandtilbageholdelse ca. 25 liter/m2.
Vægt vandmættet: ca. 45-50 kg.
Krav til underlag: Almindelig membran ifølge TOR.
Planter: Sedum.
Egnet til: Renovering og nybyggerier med 
begrænset bæreevne.

Nature Impact® Roof 80/35
Byggehøjde uden planter: ca. 80 mm.
Jordlag: 80 mm.
Integreret drænsystem. 
Vandtilbageholdelse ca. 35 liter/m2.
Vægt vandmættet: ca. 70 kg.
Krav til underlag: Membran med rodspærre ifølge TOR.
Planter: Sedum, urter, græsser.
Egnet til: Øget plantevalg, men stadig begrænset 
krav til bæreevne. Høj vandtilbageholdelse. 

Nature Impact® Roof 120/55
Byggehøjde uden planter: ca. 120 mm.
Jordlag: 120 mm.
Integreret drænsystem. 
Vandtilbageholdelse ca. 55 liter/m2.
Vægt vandmættet: ca. 110 kg.
Krav til underlag: Membran med rodspærre ifølge TOR.
Planter: Sedum, urter, græsser.
Egnet til: Stort plantevalg, maksimal reduktion 
af afløb.



Tilbehør:

Det ekstensive grønne tag
Nature Impact® Roof og tilbehør

Til Nature Impact® Roof findes der en række til-
behørsprodukter. Produkterne er specialudviklet til 
Nature Impact® Roof for at sikre en optimal løsning.

Desuden skal de profiler og bladfang, der hører til 
Nature Impact® Roof anvendes, for at den 5-årige 
systemgaranti og 5-årige grogaranti er gældende.

Tilbehøret er udført i AISI 304 rustfrit stål. 
Alle profiler fåes som tilvalg sortlakeret.
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bladfang

U-ramme

Kantprofil med 
drænhuller 

Gavlprofil uden 
drænhuller

Støtteprofil

Hjørneprofil med 
dræn. Udvendigt

Hjørneprofil uden 
dræn. Udvendigt

Hjørneprofil med 
dræn. Indvendigt

Hjørneprofil uden 
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Ved afløb/faldstammer sammen 
med varenr. 220081.

Ved afløb/faldstammer.

Ved f.eks. udspyer.

Afslutning ved bunden af taget. 
Til samlinger anvendes varenr. 
220084.

Som gavl og bagkant. 
Til samlinger anvendes varenr. 
220084.

Ved hældninger over 15 grader. 
Se udlægningsvejledning.

Hjørnesamling af kantprofil 
220082 og 220083. Til sam-
linger anvendes varenr. 220084.

Hjørnesamling af gavlprofil  
220083. Til samlinger anvendes 
varenr. 220084.

Hjørnesamling af kantprofil 
220082 og 220083. Til sam-
linger anvendes varenr. 220084.

Hjørnesamling af kantprofil  
220083. Til samlinger anvendes 
varenr. 220084.

Til samling af 220082, 220083, 
220088, 220092, 220085, 
220091.

Varenr.Produkt Beskrivelse Str. L/D/H mm

400 x 400 x 80

405 x 405 x 80 

405 x 193 x 80

2500 x 110 x 80

2500 x 110 x 80

2500 x 110 x 38

200 x 110 x 80

200 x 110 x 80

200 x 110 x 80

200 x 110 x 80

220 x 1 x 77

Anvendelse Tykkelse mm



Profiler fastgøres med en PF 5000 0,20 
strimmel uden at gennembryde membranen. 
Strimlen brændes ind over bundstykket af 
profilen, hvor der er udstanset brændehuller.

Hjørneprofil giver en flot finish.Kantprofil med dræn i bunden af taget.

Komplet bladfang hvor det grønne tag kan 
bygges helt ind til bladfang. Der er udført 
afvandingstest på dette produkt.

Galvprofil op langs solceller.

På taghældninger over 15 grader anvendes 
støtteprofiler. Profilen vil ikke være synlig, 
da jordlaget går over denne.

Afslutning op mod solceller med kantprofil.

Kantprofil med dræn ved tagrende.



Grønt er godt for øjnene:
Grønne tage er smukke at kigge på. De ændrer 
farve i takt med årstidernes skiften, og kan 
fungere som grønne, rekreative områder i den 
tætbebyggede by. 

Gør taget unikt – individuelt design:

Planterne forvandler ellers varme og uigennem-
trængelige tagoverflader, til grønne livgivende 
oaser til glæde for dyr og grønne planter.

Bygherre ønskede, 
at taget visuelt 
adskilte lejlighederne. 
Løsning: 
2 forskellige sedumblandinger, 
med forskelligt udtryk.

Nordhavnen
Kbh. 2014.



Design:
Vi er professionelle gartnere 
Nature Impact® Roof er vores eget koncept skabt fra 
bunden. Dette giver mange muligheder for individuelle 
løsninger.

Designmuligheder
Farver, mønstre, plantevalg og vandtilbageholdelsesevne 
tilpasses efter ønsker. Tilpasninger der normalt kræver 
en dyrere løsning. 
Vi har 5 generationers planteerfaring, og vi er klar til at 
supportere dig, så du får det tag, du ønsker!

Krøyers Plads 
er et svanemærket etagebyggeri, 

hvor ønsket var et mere rødt look.
Løsningen blev skabt igennem et 

specifikt plantevalg.



Omkostning pr. m2

Nature Impact®

Roof 60 mm

Lav

40-50 kg

60 mm

Ja

25 liter

God

Sedum

Gode

5 år

Tagdækker

FLL

Nature Impact®

Roof 80 mm

Middel

70 kg

80 mm

Ja

35 liter

God

Sedum
Urt
Græs

Gode

5 år

Tagdækker

FLL

Nature Impact®

Roof 120 mm

Høj

110 kg

120 mm

Ja

55 liter

God

Sedum
Urt
Græs

Gode

5 år

Tagdækker

FLL

Standard:
Filt
+
sedummåtte

Lav

40-50 kg

20-30 mm

Ja

8-12 liter

Begrænset

Sedum

Få

2 år

Forskelligt

Blandet

Standard:
Drænunderlag
+
sedummåtte

Middel

40-50 kg

20-30 mm

Ja

10-15 liter

God

Sedum

Få

2 år

Forskelligt

Blandet

Semi intensivt

Høj

120-150 kg

120 mm

12-16 mdr.

30-50 liter

God

Sedum
Urt
Græs

Gode

2 år

Forskelligt

Blandet

Vægt vandmættet

Vækstmedie

Prædyrket

Vandtilbageholdelse/m2

Plantevalg

Designmuligheder

Garanti

Udlagt af

Dokumentation

Kapacitet drænsystem

Fordele ved Nature Impact® Roof:



www.natureimpact.com



Nature Impact A/S
Sdr. Højrupvejen 130
DK-5750 Ringe
Tel. +45 65 98 22 23
mail@natureimpact.com
www.natureimpact.com

Forhandler


