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Pravěká síla  
proměněná v kámen.
Přirozeně minerální 
již 350 000 let.



Ze  
zeleného  
základu.

Myšlenka   Ze zeleného základu.
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Děláme svět každý den  
o něco zelenější
.
Člověk potřebuje přírodu víc, než příroda 
člověka. To jsme se už naučili. Všude tam, kde 
žije a pracuje mnoho lidí, v obytných oblastech 
a metropolitních aglomeracích, jsou zelené oázy 
součástí kvality života.

Naše vulkanické, přirozeně čisté substráty  
z hlubin zemského nitra jsou perfektním 
základem pro zdravý růst. Spolehněte se na  
Vulkatec – dokonale ekologický systém 
produktů z jednoho zdroje.

A ze zeleného základu



1987
Z A L O Ž E N Í

Areál společnosti v Kretzu u Andernachu
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Myšlenka, která nikdy  
nepřestane růst
.
Dokonce i ve druhé generaci jsme dnes stále 
fascinováni tím, co vytváří zdánlivě prostá 
vulkanická hornina. Celé betonové pustiny, 
obytné oblasti a městské čtvrti se jako 
metamorfózou proměnily v zelené parky, 
výklenky, koberce a zahrady.

Základní složky láva, pemza, čedič, zeolit 
a tuf leží prakticky přede dveřmi. Díky 
intenzivnímu výzkumu a vývoji dokázala 
společnost tuto přirozeně čistou surovinu 
upravit a zušlechtit.

Společnost Vulkatec se postupně vyvinula 
v lídra v oblasti inovací v tomto odvětví 
a díky svému hlubokému know-how je 
nyní považována za předního dodavatele 
pro odvětví zelených střech, trávníků, stromů, 
interiérové zeleně, rybníků, stavebnictví 
a průmyslu. Ročně je zpracováno více 
než 500 000 m3 surového materiálu, který 
se díky vlastní logistice dostává k našim 
zákazníkům udržitelným způsobem.

Našich 75 zaměstnanců je hrdých na to, že 
jsou součástí této skrz naskrz zelené spo-
lečnosti – od suroviny přes její zpracování 
až po dodávky. Můžeme oprávněně říci, že 
u nás se všechno děje ze zeleného důvodu.



Myšlenka   Ze zeleného základu.

Martin Riebensahm rozpoznal 
obrovský potenciál, který se skrývá 
ve využití upravených minerálních 
surovin. Dnes patří společnost, 
nacházející se uprostřed oblasti 
Vulkaneifel, k předním dodavatelům 
vulkanických vegetačních substrátů 
a průmyslových produktů 
v Německu.

Vulkatec je členem těchto sdružení a organizací:

Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.

Fachvereinigung 
Betriebs- und 
Regenwassernutzung e.V.

Garten & Landschaftsverband 
NRW
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Ze  země
pro Zemi.
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Ekologie a udržitelnost
.
Když mluvíme o udržitelnosti, myslíme 
to vážně. Máme tím na mysli celý 
produktový cyklus. Počínaje přírodními 
surovinami, které vytvořila příroda, je 
bilance CO2 mnohem příznivější než 
u uměle vyráběných surovin.

Při přípravě substrátů používáme 
pro zmírnění zátěže životního prostředí 
také druhotné suroviny.  Ty jsou přísně 
sledovány v souladu s příslušnými 
směrnicemi a normami (např. pro kompost 
řízením kvality RAL). Naše substráty jsou 
sestaveny tak, aby mohly být na konci 
životního cyklu recyklovány (látkový oběh).

Vlastní řízení kvality společnosti Vulkatec 
společně s naší výrobou zaručuje stálou 
kvalitu výrobků a šetrné zacházení s život-
ním prostředím a využívání zdrojů. Sázíme 
přitom na permanentní samokontrolu 
a externí monitorování (certifikace RAL / 
BRL 9341).

Všechny produkty Vulkatec tak splňují 
nejpřísnější směrnice a předpisy, jako 
například vyhlášku o hnojivech, vyhlášku 
o ochraně půdy ve směrech působení 
půda – člověk a půda – voda, vyhlášku 
o pitné vodě, směrnice FLL a v konkrétních 
případech také LAGA M20.

Substráty Vulkatec jsou schopny ukládat 
kationtové znečišťující látky (např. těžké 
kovy) a živiny (např. K2O, P2O5 nebo MgO, 
Fe) a zamezit jejich  vyplavování. Díky 
tomu obsahuje eluát obvykle hodnoty 
pod průkazní hranicí.

Pokud jde o ochranu životního prostředí, 
je významným faktorem logistika. Aby 
byly přepravní cesty co nejkratší, vyrábíme 
naše substráty pro výsadbu stromů 
(Arbortree®), extenzivní i intenzivní střešní 
substráty (Regiomix® extensiv a intensiv) 
a trávníkové substráty (RegioMix® trávník) 
přímo na místě v regionálních pobočkách 
celosvětové sítě našich výrobních 
závodů. Na dlouhé vzdálenosti do mísíren 
využíváme vnitrozemskou lodní přepravu 
a zajišťujeme tak o 90% menší znečištění 
ve srovnání se silniční dopravou.

Jsme hrdí na to, že dokážeme kombinovat 
nejvyšší kvalitu a ochranu životního 
prostředí a můžeme oprávněně tvrdit, 
že promýšlíme udržitelnost až do konce.



Ekologie a udržitelnost    Ze zeleného základu.

Výrobní závody se nacházejí v oblastech aglomerací a jsou proto 
blízko stavenišť. Například v Berlíně mají nákladní vozidla do sa-
motného centra města méně než 25 km. 

Mísírna
Berlín Spandau

Spréva

Spréva

Dahme

Havola

Havola

Spojovací kanál Britzer

Rádius cca 25 km
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Jaké vlastnosti potřebuje Váš substrát?
Odborné analýzy půdy na místě staveniště nebo v naší laboratoři:
• analýzy proséváním a analýzy kalů
• stanovení hustoty
• stanovení propustnosti vody
• stanovení únosnosti (zkouška statickým a dynamickým zatížením desky)
• hodnota pH, vodivost, živiny

Dr. Martin Upmeier
Řízení kvality, výzkum a vývoj

telefon +49 2632-9548-44   |   fax +49 2632-9548-20   |   martin.upmeier@vulkatec.de
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Růst z kvalitních  
živin.

Naše substráty 
jsou vynikající 
a neustále je 
dále vyvíjíme.

Vývoj a zajištění kvality
.
Počínaje výběrem surovin vyvíjíme sub-
stráty na bázi mnoha výchozích materiálů 
pro prakticky všechny oblasti použití 
v zahradnictví a krajinářství. Dále individu-
álně koncipujeme širokou škálu filtračních 
materiálů, přísad pro odvětví čištění nebo 
jiných zušlechtěných vulkanických surovin. 
Základem jsou příslušné užitné profily 
substrátu, které odpovídají například 
požadavkům FLL, ZTV VegtraMü nebo DIN 
18035, nebo jsou specificky definovány 
našimi zákazníky.

Analýzy a zkoušky substrátů provádí-
me ve vlastní laboratoři. Na vlastních 
firemních i externích zkušebních polích 
také sledujeme vývoj vegetace v různých 
substrátech. Na jedné z našich ozeleně-
ných hal kromě toho měříme odtok vody 
a můžeme tak sestavovat kompletní vodní 
bilanci naší zelené střechy.

Jak je vidět, do každého produktu  
Vulkatec jsou vkládány naše hluboké 
znalosti a vášeň pro zdravý růst.



Vývoj a zajištění kvality   Ze zeleného základu.

Bezpečnost
.

Substráty, které nesou značku jakosti RAL,  
zajišťují díky externímu monitorování dodržování  

směrnice FLL a vyhlášek o hnojivech a pitné vodě (eluát).  
Tyto substráty Vulkatec jsou pravidelně monitorovány 

a certifikovány třetími stranami:
 

Lavadrän® 8/16
Vulkamineral® 0/12

Vulkaplus® extensiv 0/12
Vulkaplus® intensiv 0/12

Vulkatree® 0/16
Vulkatree® 0/32

Produkty s označením  
RAL splňují FLL
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Růst z kvalitních  
živin.



Ze zeleného základu.   Odborné semináře 

Máte zájem o naše  
odborné semináře? 
Aktuální termíny a programy seminářů  
naleznete na: 

www.vulkatec.de

Vulkatec v dialogu
.
Již mnoho let jsou naše odborné semináře osvědčeným 
místem pro výměnu myšlenek a nápadů mezi kolegy, odbor-
níky a vědci.

Odborné přednášky renomovaných odborníků v příslušné 
oblasti doplňujeme pohledem z praxe. Důležité je pro nás, 
abyste již během přednášek měli příležitost přispět k jednot-
livým tématům svými nápady. Jde o to, aktivně se zúčastnit! 
Jedině tak se můžeme společně zlepšovat. Intenzivní dis-
kuse v rámci seminářů o stromech 2016/17 vedly například 
ke skutečné inovaci – vývoji našeho nového substrátu pro 
stromky Vulkatree® L 0-32.

V posledních letech se v Berlíně, Hamburku, Heidelbergu, 
Veitshöchheimu, Kolíně nad Rýnem, Mohuči, Meckenheimu, 
Norimberku, Solingenu a Basileji konalo až osm seminářů 
ročně s až 180 účastníky. Váš region nebo Vaše téma nejsou 
zastoupeny? Kontaktujte nás a zašlete nám své návrhy.

Na odborných seminářích společnosti  
Vulkatec se kupující, uživatelé a projektanti 
dozví více o našich produktech a dostanou 
tipy a triky pro jejich profesionální použití.

Zasít znalosti a sklízet 
zkušenosti.

14



Koncept   logistiky

Flotila speciálně vyvinutých vozidel s technologií Turbolift.

Dlouholeté 

krátkou cestou.
Sehraná logistika
.
Kvalita je dobrá pouze tehdy, pokud se v po-
řádku dostane na staveniště. Naši zákazníci 
oceňují vlastní dispozici a logistiku společnosti 
Vulkatec v oblasti sypkého zboží, big bagů 
a pytlovaného zboží. Zaručujeme spolehlivé 
doručení – s vhodným plánováním  just in time 
a to dokonce i v tentýž den.

Obzvláště hrdí jsme na náš vlastní silážní 
vozový park. Díky vyvinutí technologie Turbolift 
je společnost Vulkatec od poloviny 90. let prů-
kopníkem v pneumatické přepravě substrátů 

a sypkých materiálů používaných na střechách 
a budovách. Vaše výhoda: Jednoduchá, rychlá 
a levná instalace substrátu na staveništi, se 
kterou Vám jako kompetentní partneři pomo-
hou naši řidiči.

Souhrnně lze říci, že krátké dopravní trasy a in-
teligentní kombinace vnitrozemské lodní dopra-
vy a nákladních vozidel mají stejně pozitivní vliv 
na naše klima jakož i na cenu.

Koncept, který funguje.

zkušenosti
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1. 
Pytlované 

zboží
Malá množství 

v praktickém pytli

Dodávané množství
Pytel 25 l

(jednotlivě k dostání 
pouze v internetovém 

obchodě)

1,0 m3

(40 pytlů na paletě)

2. 
Big Bag

Malé množství 
v plastovém pytli se 

spodním ventilem

Dodávané množství
1,0 m3

1,50 m3

3. 
Sklápěč

Rychlá a cenově výhodná 
přeprava sypkého zboží

Dodávané množství
až 34 m3

Doprava na 
staveniště. 
Ekologie, udržitelnost a inovace  
jsou také, pokud jde o logistiku,  
nejvyšší prioritou. 
 
Přírodní substráty jsou pouze jednou ze součástí myšlenky Vulkatec. Po 
celé trase z lomu na staveniště se cítíme zavázáni udržovat dobrou 
environmentální rovnováhu našich produktů. 4. 

Turbolift
Dopravovaný materiál se 
fouká pomocí stlačeného 

vzduchu tam, kde je ho zapo-
třebí. Na střechy až do výšky 
50 metrů nebo na stavby do 

vzdálenosti až 150 metrů.

Použití
Staveniště s obtížnými pro-

storovými podmínkami: úzké 
průchody, interiéry, střechy

Dodávané  
množství

až 34 m3
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Vozový park & pobočky   Logistika

Hamburk

Berlín Spandau

Aken (Labe)

Remseck (Stuttgart)

Erlangen

Kretz (Andernach)

Weil am Rhein

Puurs

Krimpen

Utrecht

Pobočky
.
Aby musely sypké materiály absolvovat co nejméně kilome-
trů po dálnici, využíváme po většinu dopravní vzdálenosti 
vodní cestu. S výrobními závody na evropských vodních 
cestách jde dodávka vždy tou nejkratší cestou. Teprve v zá-
věrečném spurtu ke staveništi ji převezme některé z našich 
nákladních vozidel.

Tento koncept výroby a dodávky z jednoho zdroje zajišťuje 
ekologickou transparentnost a spolehlivé dodávky „just in 
time“.

Deinze

Která varianta doručení je pro Vás ta pravá? 
Rádi Vám poradíme a vypočítáme pro Vás nejlevnější dopravu: 
 
Jürgen Anheier
vedoucí vozového parku / dispozice sil 

telefon +49 2632 9548-15
juergen.anheier@vulkatec.de

Philipp Fehler
dispozice sklápěčů, kusové zboží, lodní doprava

telefon +49 2632 9548-10
philipp.fehler@vulkatec.de

Stefan Luft
vedoucí skladu a dispozice 
sklápěčů, kusové zboží, lodní doprava 

telefon +49 2632 9548-37
stefan.luft@vulkatec.de
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My pro Vás.

Ale to je možné jen tehdy, když víme, kde 
Vás tlačí bota. Proto s našimi zákazníky 
udržujeme neustálý kontakt a teoretickou 
i praktickou výměnu zkušeností na našich 
odborných seminářích na téma stromků, 
střech a trávníků doma i v zahraničí. Tady 
vznikají skutečné inovace pro tvorbu zahrad 
a krajiny, stavitele inženýrských staveb 
a silnic, pokrývače, bytovou výstavbu 
i specializovaný maloobchod.

Vyvíjíme zajímavá řešení a ekologické 
koncepce pro architekty, projektanty 
a obce. Podporujeme vysoké školy 
v experimentálních a výzkumných 
projektech.

Online obchod: Potřebujete menší 
množství? 
V našem internetovém obchodě získáte  
naše substráty ve velikostech balení  
od praktického 5 litrového pytle: 

www.vulkatec-onlineshop.de

I jako soukromý zákazník máte samozřejmě 
možnost zakoupení našich produktů. Buď 
v našem online obchodě, nebo prostřednic-
tvím Vašeho prodejce stavebních materiálů.

Bez ohledu na to, jakou cestou nás najdete, 
budeme tu pro Vás. Slibujeme.

18

Služba pro nás znamená  
péči o naše zákazníky. 



Distribuce   Logistika

Naše prodejní strategie
.
Vulkatec je rodinná společnost z oblasti Eifel. Máme rádi 
štíhlé struktury a fascinuje nás myšlenka Zeleného města. 

Váš osobní poradce z našeho zkušeného 12 členného pro-
dejního týmu mluví Vaším jazykem. Protože jsme Vám na-
blízku v našich distribučních pobočkách v Německu, Francii, 

Sever/východ:
(PSČ 01–25, 29–31, 38-39):

Christian Pape
vedoucí oblasti sever / východ / 
CZ / GB
telefon +49 2632 9548-41
fax +49 2632 9548-20
christian.pape@vulkatec.de

Ilona Walter
telefon +49 34909 894-0
fax +49 34909 894-20
ilona.walter@vulkatec.de

Cornelia Kutzki
telefon +49 34909 894-22
fax +49 34909 894-20
cornelia.kutzki@vulkatec.de

Jih:
(PSČ 70–98):

Florian Kling
vedoucí oblasti jih / AT / CH /  
LU / FR
telefon +49 2632 9548-46
fax +49 2632 9548-20
florian.kling@vulkatec.de

Julia Jäger
telefon +49 2632 9548-18
fax +49 2632 9548-20
julia.jaeger@vulkatec.de

Průmysl:

Dipl.-Ing. Bernd Mutke
telefon +49 2632 9548-13
fax +49 2632 9548-20
bernd.mutke@vulkatec.de

Distribuce Německo:

Belgii, Nizozemsku, Švýcarsku a České republice. S našimi 
zákazníky komunikujeme ve všech oblastech jako s partnery. 
Při výběru správného produktu, při zpracování objednávek 
i v případě reklamace.

Děláme to rádi a samozřejmě.

Rakousko / Švýcarsko:

Florian Kling
vedoucí oblasti jih / AT / CH / LU / FR
telefon +49 2632 9548-46
fax +49 2632 9548-20
florian.kling@vulkatec.de 

Distribuce zahraničí:

Lucembursko / Francie:

Dominic Leroux
telefon +49 2632 9548-39
fax +49 2632 9548-20
dominic.leroux@vulkatec.de 

Česká republika /  
Velká Británie:

Christian Pape
vedoucí oblasti sever / východ / CZ / GB
telefon +49 2632 9548-41
fax +49 2632 9548-20
christian.pape@vulkatec.de

Belgie:

Rene Broersen
telefon +31 651547598
fax +49 2632 9548-50
rene.broersen@vulkatec.de

Nadine Klütsch
telefon +49 2632 9548-14
fax +492632 9548-50
nadine.kluetsch@vulkatec.de

Holandsko:

Rene Broersen
telefon +31 651547598
fax +49 2632 9548-50
rene.broersen@vulkatec.de

Západ:
(PSČ 26–28, 40–53, 58):

Dipl.-Ing. Peter König
vedoucí oblasti západ / střed / NL / BE 
+ aplikační technologie
telefon +49 2632 9548-12
fax +49 2632 9548-50
peter.koenig@vulkatec.de

Sandra Ecker
telefon +49 2632 9548-16
fax +49 2632 9548-50
sandra.ecker@vulkatec.de

Střed:
(PSČ 32–37, 54–57, 59–69, 99):

Guido Feilzer
telefon +49 2632 9548-38
fax +492632 9548-50
guido.feilzer@vulkatec.de

Nadine Klütsch
telefon +49 2632 9548-14
fax +492632 9548-50
nadine.kluetsch@vulkatec.de
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Střecha
Substráty pro extenzivní  
a intenzivní ozeleňování





telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Zelené  
prostory  
pro život 

s výhledem

Na střechy, střešní terasy či přístřešky 
pro auta se často díváme z čistě 
funkční stránky. Ve srovnání s pěkným 
architektonickým a zahradním designem 
působí rozbitě, unaveně a možná trochu 
nehoto+vě. Přitom v nich vězí úžasný 
potenciál pro atraktivní, zelené prostory pro 
život flóry, fauny i lidí. Panoráma města nebo 

krajiny tak mohou výrazně vylepšit. A nejen 
to: zvýšená ochrana proti hluku, dobrý 
filtrační účinek prachu a znečišťujících látek, 
ochrana před povodněmi a větrem, zlepšení 
klimatu... Jestli tohle všechno nejsou nosné 
argumenty pro zelenou střechu! 



Netkané  
textilie

Čedič, štěrk, 
láva, porfyr

Inspekční 
šachty

Drenážní desky, 
rozchodníky 
a rostliny 
s plochým balem

Přehled produktů

na straně 25

na straně 29

na straně 33 na straně 36

na straně 37 na stranách 38-42

na straně 26

na straně 30

na straně 34

na straně 45na straně 43

na straně 27 na straně 38

na straně 46

na straně 32

na straně 35

na straně 47

Lavadrän®

Lavadrän®

Vulkaplus® 

intensiv 0–16
Substrát pro 
rododendrony

Substrát pro 
střídavý porost

Substráty 
RegioMix®

Vulkamineral®

Vulkamineral®

Vulkaterra® 

trávník 0–4

Vulkaplus® 

intensiv 0–12

Vulkaplus®

extensiv
RegioMix®

Vulkaplant®

Vulkaterra® 

trávník 0–6/8

Foukaná minerální drenážní 
výplň a mulč.

Foukaná minerální drenáž-
ní výplň a mulč.

Intenzivní substrát pro 
širokou škálu rostlin.

Substrát se 
sníženou hodnotou pH.

Pro střídání výsadby po-
rostů a kvetoucích rostlin.

Intenzivní substrát z regi-
onálních surovin.

Foukatelný substrát pro 
extenzivní jednovrstvé 
ozelenění.

Foukatelný minerální 
spodní substrát.

Foukatelný substrát 
pro travní plochy.

Oddělování, filtrování, 
ochrana.

Štěrk, drenážní a nosné 
vrstvy

Foukatelný substrát pro 
vícevrstvé extenzivní 
ozelenění.

Extenzivní substráty 
z regionálních surovin.

Foukatelný intenzivní substrát 
pro širokou škálu rostlin.

Plastové nebo hliníkové 
kryty.

Minerální spodní substrát.

Substrát optimalizovaný pro 
zakládání trávníků.

Extenzivní ozeleňování

PříslušenstvíNosné vrstvy

Intenzivní ozeleňování

Produkty   Střecha

Všechny substráty jsou 
dostupné také jako typ light.

na straně 31

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Extenzivní 
ozeleňování
Jedna z možností zelených střech

Extenzivní zelené střechy se zakládají způ-
sobem blízkým přírodě a používají se hlavně 
pro nevyužitelné střešní plochy. Protože 
jsou možnosti péče o rostliny při extenziv-
ním ozelenění velmi omezené v důsledku 
většinou obtížně přístupné střechy, je třeba 
odpovídajícím způsobem volit výběr rostlin.

Vzhledem k extrémním umístěním musí být 
použité druhy rostlin nenáročné, přizpůsobi-
vé a schopné regenerace.

Instalace dle FLL

Extenzivní jednovrstvé  
ozelenění

Instalace dle FLL

Extenzivní vícevrstvé  
ozelenění

1. 2.
Příklad takové realizace najdete na straně 
produktu 26.

Příklad takové realizace najdete na straně 
produktu 27.
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,35

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 8–15 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 250–500 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l

2–8 2–162–12 8–16*

 Produkty   Extenzivní ozelenění   Střecha  

Lavadrän®

Lavadran je minerální produkt, s nízkým obsahem solí, stabilní 
vůči tlaku a mrazuvzdorný. Je foukatelný a vhodný pro minerální 
drenážní výplně, jako minerální mulč nebo jako podklad desek. 
Drsný povrch zajišťuje dobré propojení zrn, a tím i dobrou bez-
pečnost vrstvy.

Podrobnosti:
• Vysoká stabilita v tlaku; zatížitelnost až 95 MPa/m2 v EV2 

zkoušky komprese zatěžovací desky
• Až 67% objem pórů; proto optimální drenážní vlastnosti
• Až 15% akumulace vody
• Externí monitorování zrnitosti 8–16 v rámci zajištění kvality RAL
• Lze dodat silážním nákladním automobilem, jako sypké zboží 

nebo v balení Big Bag 1,0 nebo 1,5 m3 a jako pytel o objemu 25 l

Oblasti použití:
• Drenážní vrstva v re-

prezentativní výstavbě, 
zejména na zelených 
střechách

• Drenážní spodní insta-
lace desek v oblasti, 
po které se chodí

• Vysoce drenážní 
a zatížitelná výplň pro 
stavební prostory

• Půdní přísada, sub-
strátová surovina

• Filtrace vzduchu 
a vody

• Minerální mulč

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Drenážní vrstva, spodní deska, mulčovací vrstva

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu

*

Instalace dle FLL

Extenzivní vícevrstvé  
ozelenění

2–8

2–16

2–12

8–16*

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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1.

2.

3. 4.

5.

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10 < 10 < 10
Podíl částic ≥ 4 mm 30–60 30–60 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 0,80–0,90 0,90–1,00
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60 1,20–1,30 1,40–1,60

Koeficient odtoku C Při 6 cm: 0,25
Při 8 cm: 0,16

Při 10 cm: 
0,13

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.% 20–30 obj.% 20–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 60–150 

mm/min
60–200 
mm/min

60–150 mm/
min

Hodnota PH 6,5–7,5 6,0–7,5 6,5–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l 0,1–1,0 g/l 0,1–0,5 g/l

Vulkamineral®

Foukatelný substrát pro extenzivní jednovrstvou strukturu.  
Zrnitá směs s otevřenými póry s průběžně probíhající křivkou 
síta, skládající se z přírodní pemzy a lehké lávy; na vyžádání 
s přídavkem hnojiva. Varianta light s přídavkem keramzitu nebo 
expandované břidlice. Na vyžádání se sníženou sypnou hmot-
ností až 850 kg/m³ při max. WK.

Podrobnosti:
• Zrno je na povrchu drsné, póry otevřené, odolné proti pošla-

pání, strukturálně a skladově stabilní, odolné proti odvátí
• Dobrá kapacita pro zachycování vody a vysoká propustnost 

vody při velkém objemu vzduchu
• Splňuje požadavky aktuální směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech
• Externí monitorování pro Vulkamineral LB 0–12 v rámci 

zajištění kvality RAL
• Optimalizováno pro přepravu silážními vozy; k dispozici také 

jako sypké zboží, Big Bag o objemu 1,0 resp. 1,5 m3 nebo 
v pytlích o objemu 25 l

LB 
0–12*

LB 
0–12*

Typ 
light

Typ 
light

1. Vegetace
2. 8 – 15 cm Vulkamineral®

3. Oddělovací a ochranná vrstva 300 g/m2

4. Utěsnění proti prorůstání kořenů
5. Těleso stavby

Extenzivní jednovrstvé  
ozelenění

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu,  

limonitu, biotitu

Typ light: obohacený keramzitem nebo 

expandovanou břidlicí

Instalační metoda dle FLL
extenzivní, jednovrstvá struktura

Oblasti použití:
• Extenzivní jednovrstvé 

ozelenění

• Základní komponenta 
pro substráty vyšší 
kvality

• Sanace a transplanta-
ce městských stromků

• Jako podsítné 2–12 
mm pro interiérové 
ozelenění

• Lze použit jako spodní 
substrát

• Zlepšení půdy

NRW 
0,3

NRW 
0,3

*
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 6–15 6–15
Jemný / střední štěrk 35–50 30–50

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 0,80–0,90
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,35–1,65 1,20–1,30

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 35–45 obj.% 35–45 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,6–50 mm/

min
0,6–50 mm/

min

Hodnota PH 6,5–7,5 6,5–7,5
Obsah solí 0,1–1,0 g/l 0,1–1,5 g/l

1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

Typ 
light0–12*

 Produkty   Extenzivní ozelenění   Střecha  

Vulkaplus® 
extensiv
Foukatelný substrát pro extenzivní vícevrstvou strukturu, složený 
ze základních složek přírodní pemzy, lehké lávy, zeleného kom-
postu a xylitolu. Varianta light s přídavkem keramzitu a expan-
dované břidlice. Na vyžádání se sníženou sypnou hmotností 
až 850 kg/m³ při max. WK.

Podrobnosti:
• Otevřené póry a vysoký celkový objem pórů
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Splňuje požadavky aktuální směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech
• Externí monitorování pro Vulkaplus extensiv 0–12 v rámci 

zajištění kvality RAL
• Optimalizováno pro přepravu silážními vozy; k dispozici také 

jako sypké zboží, Big Bag o objemu 1,0 resp. 1,5 m3 nebo 
v pytlích o objemu 25l

0–12* Typ 
light

1. Vegetace
2. 6 – 15 cm Vulkaplus® extensiv
3. Filtrační netkaná textilie 100 g/m2

4. 3 – 6 cm drenážní vrstva Lavadrän®

5. Oddělovací a ochranná vrstva 300 g/m2

6. Utěsnění proti prorůstání kořenů
7. Těleso stavby

Extenzivní vícevrstvé  
ozelenění

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin s orga-

nickými příměsemi) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu a organických látek

Typ light: obohacený keramzitem nebo expan-

dovanou břidlicí

Instalační metoda dle FLL
extenzivní, vícevrstvá struktura

Oblasti použití:
• Pro přírodě blízké 

vegetační formy v ex-
trémních podmínkách

• Pro extenzivní vícevrs-
tvé struktury

• Ozelenění šikmých 
střech 

*
Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Intenzivní 
ozeleňování
Jedna z možností zelených střech

Na rozdíl od extenzivního ozeleňování má 
intenzivní ozeleňování k dispozici téměř 
neomezenou škálu rostlin. Intenzivní zelená 
střecha je díky své rozmanitosti rostlin, 
výsledným vysokým nárokům na údržbu 
rostlin, ale také kvůli obvyklému pravidel-
nému používání střešní plochy srovnatelná 
s pozemní zelenou nebo zahradní oblastí.

Instalace dle FLL

Intenzivní ozeleňování
Instalace dle FLL

Intenzivní ozeleňování s vrchním 
a spodním substrátem

1. 2.
Příklad takové realizace najdete na straně 
produktu 33.

Příklad takové realizace najdete na straně 
produktu 35.
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 Produkty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

2–8 2–162–12 8–16*

Lavadrän®

Lavadran je minerální produkt, s nízkým obsahem solí, stabilní 
vůči tlaku a mrazuvzdorný. Je foukatelný a vhodný pro minerální 
drenážní výplně, jako minerální mulč nebo jako podklad desek. 
Drsný povrch zajišťuje dobré propojení zrn, a tím i dobrou bez-
pečnost vrstvy.

Podrobnosti:
• Vysoká stabilita v tlaku; zatížitelnost až 95 MPa/m2 v EV2 

zkoušky komprese zatěžovací desky
• Až 67% objem pórů; proto optimální drenážní vlastnosti
• Až 15% akumulace vody
• Externí monitorování zrnitosti 8–16 v rámci zajištění kvality RAL
• Lze dodat silážním nákladním automobilem, jako sypké zboží 

nebo v balení Big Bag 1,0 nebo 1,5 m3 a jako pytel o objemu 25 l

Oblasti použití:
• Drenážní vrstva v re-

prezentativní výstavbě, 
zejména na zelených 
střechách

• Drenážní spodní insta-
lace desek v oblasti, 
po které se chodí.

• Vysoce drenážní 
a zatížitelná výplň pro 
stavební prostory

• Půdní přísada, sub-
strátová surovina

• Filtrace vzduchu 
a vody

• Minerální mulč

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Drenážní vrstva, spodní deska, mulčovací vrstva

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu

*

Instalace dle FLL

Intenzivní ozeleňování s vrchním 
a spodním substrátem

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,35

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 8–15 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 250–500 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l

2–8

2–16

2–12

8–16*

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10 < 10 < 10
Podíl částic ≥ 4 mm 30–60 30–60 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 0,80–0,90 0,90–1,00
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60 1,20–1,30 1,40–1,60

Koeficient odtoku C Při 6 cm: 0,25 
Při 8 cm: 0,16 
Při 10 cm: 0,13

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.% 20–30 obj.% 20–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 60–150 

mm/min
60–200 
mm/min

60–150 
mm/min

Hodnota PH 6,9–7,5 6,7–7,5 6,9–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l 0,1–1,0 g/l 0,1–0,5 g/l

Vulkamineral®

Foukatelný minerální spodní substrát pro intenzivní ozeleňování 
s velkou tloušťkou instalace. Zrnitá směs s otevřenými póry 
s průběžně probíhající křivkou síta, skládající se z přírodní pemzy 
a lehké lávy; na vyžádání s přídavkem hnojiva. Varianta light 
s přídavkem keramzitu nebo expandované břidlice. Na vyžádání 
se sníženou sypnou hmotností až 850 kg/m³ při max. WK.

Podrobnosti:
• Zrno je na povrchu drsné, póry otevřené, odolné proti pošla-

pání, strukturálně a skladově stabilní, odolné proti odvátí
• Dobrá kapacita pro zachycování vody a vysoká propustnost 

vody při velkém objemu vzduchu
• Splňuje požadavky aktuální směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech
• Externí monitorování pro Vulkamineral® LB 0–12 v rámci 

zajištění kvality RAL
• Optimalizováno pro přepravu silážními vozy; k dispozici také 

jako sypké zboží, Big Bag o objemu 1,0 resp. 1,5 m3 nebo 
v pytlích o objemu 25l

LB 
0–12*

LB 
0–12*

Typ 
light

Typ 
light

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu

Typ light: obohacený keramzitem nebo 

expandovanou břidlicí

Instalační metoda dle FLL
Spodní substrát, intenzivní, vícevrstvá struktura

Oblasti použití:
• Spodní substrát pro 

vícevrstvé intenzivní 
ozeleňování

• Základní komponenta 
pro substráty vyšší 
kvality

• Zlepšení půdy

• Sanace a transplanta-
ce městských stromků

• Jako podsítné 
2–12 mm pro interié-
rové ozelenění

NRW 
0,3

NRW 
0,3

*

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–15 8–15
Jemný / střední štěrk 25–40 30–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 0,80–0,90
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,65 1,20–1,30

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–50 obj.% 35–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 

mm/min
0,3–25 

mm/min

Hodnota PH 6,9–7,5 6,7–7,5
Obsah solí 0,1–1,0 g/l 0,1–1,5 g/l

Typ 
light0–12*

Vulkaplus® 
intensiv 0–12
Foukatelný substrát pro intenzivní ozelenění širokým spektrem 
rostlin, složený ze základních složek přírodní pemzy, lehké lávy, 
zeleného kompostu a xylitolu. Varianta light s přídavkem keram-
zitu. Na vyžádání se sníženou sypnou hmotností až 850 kg/m³ 
při max. WK.

Podrobnosti:
• Otevřené póry a vysoký celkový objem pórů
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Splňuje požadavky aktuální směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech
• Externí monitorování pro Vulkaplus® extensiv 0–12 v rámci 

zajištění kvality RAL
• Optimalizováno pro přepravu silážními vozy; k dispozici také 

jako sypké zboží, Big Bag o objemu 1,0 resp. 1,5 m3 nebo 
v pytlích o objemu 25l

0–12*

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin s orga-

nickými příměsemi) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu a organických látek, 

typ Light: obohacený keramzitem nebo expan-

dovanou břidlicí

Instalační metoda dle FLL
intenzivní, vícevrstvá struktura

Oblasti použití:
• Vegetační substrát 

pro náročné druhy 
ozeleňování

• Volitelně s různými 
hodnotami pH

• Přizpůsobeno pro plá-
novanou vegetaci

• Výsadba a sanace 
stromků na střešních 
plochách

• Protihlukové stěny, 
prstence rostlin, kon-
tejnery

• Ozelenění interiéru

• Urban farming

*

 Produkty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

Intenzivní  
ozeleňování

1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

1. Vegetace
2. > 15 cm: Vulkaplus® intensiv
3. Filtrační netkaná textilie 100 g/m2

4. 3 – 6 cm drenážní vrstva Lavadrän®

 (při zadržování vody do 15 cm)

5. Oddělovací a ochranná vrstva 300 g/m2

6. Utěsnění proti prorůstání kořenů
7. Těleso stavby

Typ 
light

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 30–45

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,05–1,15
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 mm/min

Hodnota PH 6,9–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

Vulkaplant®

Minerální spodní substrát pro intenzivní vícevrstvé ozelenění. 
S nízkým obsahem solí, odolný proti segregaci, ze základních 
složek spraše, lávy, pemzy a písku.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Neomezená tloušťka instalace
• Vyrobeno v souladu se směrnicí FLL a podle vyhlášky o hnoji-

vech v jejím aktuálním znění
• K dispozici jako sypké zboží, v Big Bagu o objemu 1,0 nebo 

1,5 m3 nebo jako pytel s objemem 25 l
• Nelze foukat

0–16

0–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých typů

Instalační metoda dle FLL
Spodní substrát, intenzivní, vícevrstvá struktura

Oblasti použití:
• Ozelenění trvalkami 

a dřevinami z přírodě 
blízkého místa (např. 
prérijní trvalky)

• Ozelenění podzemních 
garáží

• U vyšších vrstev jako 
spodní substrát

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu dřevin

• Ozelenění protihluko-
vých valů / stěn

• Náhrada za nevhod-
nou půdu
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 30–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,50–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,9–7,5
Obsah solí 0,2–1,0 g/l

Vulkaplus® 
intensiv 0–16
Minerálně-organický substrát, složený ze základních složek 
spraše, lávy, pemzy, písku a kompostu. Vhodný pro intenzivní 
ozelenění širokou škálou rostlin.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Použitelná až do tloušťky instalace 45 cm
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění
• K dispozici jako sypké zboží, v Big Bagu o objemu 1,0 nebo 

1,5 m3 nebo jako pytel s objemem 25 l
• Nelze foukat

0–16

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů, 

obohacený kompostem

Instalační metoda dle FLL
Svrchní substrát, intenzivní, vícevrstvá struktura

Oblasti použití:
• Volitelně s různými 

hodnotami pH

• Ozelenění podzemních 
garáží

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu trvalkami a dřevi-
nami

• Ozelenění protihluko-
vých valů / stěn

• Ozelenění

• Náhrada za nevhod-
nou půdu

• Urban farming

 Produkty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

0–16

Intenzivní ozelenění se 
spodním podkladem

1.

2.

6.

4.

3.

5.

7.

8.

1. Vegetace
2. Horní substrát: Vulkaplus® intensiv
   0–12, 60 cm, foukaný v silu
   0–16, 45 cm, volně sypaný
3. Spodní substrát: Vulkaplant® 0–16
   Vulkamineral® LB 0–12
4. Filtrační netkaná textilie 100 g/m2

5. 3 – 6 cm drenážní vrstva Lavadrän®

6. Oddělovací a ochranná vrstva 300 g/m2

7. Utěsnění proti prorůstání kořenů
8. Těleso stavby

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Vulkaterra® trávník 
0–4 foukatelný
Minerálně-organický substrát s nízkým obsahem solí, složený ze 
základních složek lávy, pemzy, keramzitu, kompostu a xylitolu. 
Pro intenzivní ozelenění, optimalizovaný pro zakládání trávníků.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez semenných a kořenových plevelů
• Díky skladování pod střechou zpracovatelný za vlhka a slabé-

ho mrazu
• Pneumaticky transportovatelný silážní přepravou na vzdále-

nost až 150 m
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Ideálně ozelenění trávníkem v rolích a s projektovanou tloušť-

kou cca 40 cm s trvalým dodatečným zavlažováním

0–4

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin 

skládající se z augitu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu, obohacený keramzitem, 

xylitem a kompostem

Instalace dle FLL:
Substrát pro krajinářský trávník, substrát pro 

střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních 
ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–30

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,85
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,40

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2
Obsah solí 0,5–1,0 g/l

0–4
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,6–20 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

0–6/8

Vulkaterra® 
trávník 0–6/8

 Produkty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

Minerálně-organický substrát s nízkým obsahem solí, složený 
ze základních složek lávy, pemzy, písku a kompostu. Pro inten-
zivní ozelenění, optimalizovaný pro zakládání trávníků.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Vhodný pro setbu a pokládku trávníku v rolích, pro zelené 

střechy s projektovanou tloušťkou do cca 40 cm a perma-
nentním dodatečným zavlažováním

• K dispozici jako sypké zboží, v Big Bagu o objemu 1,0 nebo 
1,5 m3 nebo jako pytel s objemem 25 l 

0–6/8

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, 

sestávající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu, jílů různých druhů, obohacený 

kompostem

Instalační metoda dle FLL
Substrát pro krajinářský trávník, substrát 

pro střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–15            10–20
Jemný / střední štěrk 30–40           30–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,65 1,50–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–50 obj.% 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–25 mm/

min
0,3–15 mm/

min

Hodnota PH 6,0–6,5 6,0–6,5
Obsah solí 0,1–1,0 g/l 0,5–1,5 g/l

Substrát pro  
rododendrony
Minerálně-organický intenzivní substrát s optimalizovaným pH; 
složený tak, aby bránil segregaci. Základními složkami varianty 
0-12 (foukatelné) jsou lehká láva, přírodní pemza, xylitol a rašeli-
na. Variantu 0-16 tvoří spraše, lehká láva, přírodní pemza, písek, 
xylitol a rašelina. 

Podrobnosti:
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení 

a růst
• Splňuje požadavky aktuální směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech

Oblasti použití:
• Vegetační substrát pro náročné druhy zeleně 

s požadavkem na nižší hodnotu pH

• Volitelně s různými hodnotami pH

• Výsadba a sanace stromků na střešních plochách

• Protihlukové stěny, prstence rostlin, kontejnery

0–12 0–16

0–160–12

Instalační metoda dle FLL
intenzivní vícevrstvé ozelenění

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin s orga-

nickými příměsemi) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu a organických látek

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–30

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,50–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 5,5–7,0
Obsah solí 0,5–1,0 g/l

0–6/8

Substrát pro 
střídavý porost
Minerálně-organický substrát pro trvalky; zejména pro kvetoucí 
trvalky ve střídavé výsadbě, s nízkým obsahem solí, odolný proti 
segregaci. Základní složkou standardní varianty jsou spraše, 
láva, pemza, písek a kompost. V kyselé variantě je ve směsi navíc 
rašelina. Obě varianty jsou na vyžádání k dispozici obohacené 
o dlouho působící hnojiva.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s velkým celkovým objemem pórů, stabilní
• Proto je bezpečný proti nahromadění vlhkosti a současně 

s vysokou retencí vody
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení 

a růst
• Bez kořenových plevelů

0–6/8

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

 Produkty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

Instalační metoda dle FLL
intenzivní vícevrstvé ozelenění

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin sestá-

vající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, jílů různých druhů, obohacený kompos-

tem a/nebo rašelinou

Oblasti použití:
• Obzvláště vhodný 

pro střídavé výsadby 
kvetoucích rostlin 
v oblasti komunálních 
květinových 
záhonů, zemských 
a celostátních 
zahradnických 
přehlídek

• Jakákoli forma inten-
zivního ozeleňování, 
zejména pro náročné 
trvalky

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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RegioMix®

z regionu pro region

RegioMix® extensiv, RegioMix® intensiv a RegioMix® trávník; 
tři silné ekologické produkty pro Váš prospěch od firmy Vulkatec. 

Dnes všichni mluví o regionálnosti. Stále častěji nakupujeme zeleninu, brambory, vejce a maso od 
místního farmáře nebo alespoň od dodavatelů, kteří zaručují, že produkty jsou regionální, aby se 
zlepšila ekologická rovnováha a kvalita našich potravin.
V duchu tohoto trendu jsme se zamýšleli nad regionalizací našich substrátů. Po rozsáhlém 
průzkumu situace v oblasti lokálních surovin a jejich analýze v laboratoři z hlediska relevance pro 
životní prostředí, specifikací vyhlášky o hnojivech a příslušných předpisů pro zahradnictví a kraji-
nářství, zejména směrnic a doporučení FLL, jsme vyvinuli naše nové substráty RegioMix®.
RegioMix® spojuje ekologii, vegetační technologii a ekonomiku do jednoho uceleného produktu.

RegioMix® extensiv: Základ pro jednoduché a nenáročné ozelenění střech.

RegioMix® intensiv: Intenzivní zelená střecha s trvalkami a dřevinami.
Vhodný také jako náhrada za kamenité, hlinité, jílovité nebo zhutně-
né půdy v prostředí budov.

Dostupný mimo jiné na pobočkách Aken, Berlín a Remseck.
Aktuální stav na www.vulkatec.de
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Minerálně-organické substráty pro extenzivní a intenzivní ozeleňování. Základními 
složkami jsou suroviny z regionálních zdrojů.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný proti tlaku, dlouho-

době stabilní
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech v aktuálním znění
• Lze dodat nákladním vozem s technologií Turbolift a foukat hadicovým vede-

ním o délce až 150 m (kromě RegioMix intensiv)

RegioMix® jednovrstvý
RegioMix® vícevrstvý
RegioMix® intensiv
Pobočka Landsberg

Oblasti použití:
• Substrát pro střešní zahrady RegioMix extensiv jednovrstvý: 

extenzivní jednovrstvé ozeleňování stropů budov rozchodníky 
a bylinami

• RegioMix extensiv vícevrstvý: extenzivní vícevrstvé ozeleňování 
stropů budov rozchodníky a bylinami

• RegioMix intensiv: intenzivní ozeleňování stropů budov nebo 
jako náhrada půdy

RegioMix® 
jednovrstvý

RegioMix® 
vícevrstvý

RegioMix® 
intensiv

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–7 5–15 10–20

Štěrk > 4 mm 50–65 40–60 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,25 1,05–1,15 0,95–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,55–1,75 1,65–1,80 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.% 35–50 obj.% 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 100–200 

mm/min
0,6–20 

mm/min
0,3–15 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,4 7,5–8,4 7,5–8,0
Obsah solí 0,5–1,5 g/l 0,5–2,0 g/l 1,0–2,0 g/l

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Instalační metoda dle FLL
extenzivní jednovrstvé ozelenění

extenzivní vícevrstvé ozelenění

intenzivní ozeleňování

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba

39



telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Oblasti použití:
• Substrát pro střešní zahrady RegioMix extensiv jednovrstvý: 

extenzivní jednovrstvé ozeleňování stropů budov rozchodníky 
a bylinami

• RegioMix extensiv vícevrstvý: extenzivní vícevrstvé ozeleňování 
stropů budov rozchodníky a bylinami

• RegioMix intensiv: intenzivní ozeleňování stropů budov nebo 
jako náhrada půdy

RegioMix® jednovrstvý
RegioMix® vícevrstvý
RegioMix® intensiv
Pobočka Remseck

Minerálně-organické substráty pro extenzivní a intenzivní ozeleňování. Základními 
složkami jsou cihlová drť a pemza nebo cihlová drť, pemza a kompost z regionál-
ních zdrojů.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný proti tlaku, dlouho-

době stabilní
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech v aktuálním znění
• Lze dodat nákladním vozem s technologií Turbolift a foukat hadicovým vede-

ním o délce až 150 m

RegioMix® 
jednovrstvý

RegioMix® 
vícevrstvý

RegioMix® 
intensiv

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 5–10 5–15 10–20

Štěrk > 4 mm 58–80 50–75 30–50

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10 1,00–1,10 1,05–1,15
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,55 1,45–1,55 1,50–1,75

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 30–38 obj.% 35–48 obj.% 45–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 100–200 

mm/min
3–30 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,0–7,8 7,2–7,8 7,0–8,4
Obsah solí 1,5–2,5 g/l 1,5–2,5 g/l 2–3 g/l

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Instalační metoda dle FLL
extenzivní jednovrstvé ozelenění

extenzivní vícevrstvé ozelenění

intenzivní ozeleňování

Složení:
cihlová drť, pemza a kompost  

z regionálních zdrojů
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Oblasti použití:
• Substrát pro střešní zahrady RegioMix extensiv jednovrstvý: 

extenzivní jednovrstvé ozeleňování stropů budov rozchodníky 
a bylinami

• RegioMix extensiv vícevrstvý: extenzivní vícevrstvé ozeleňování 
stropů budov rozchodníky a bylinami

• RegioMix intensiv: intenzivní ozeleňování stropů budov nebo 
jako náhrada půdy

RegioMix® jednovrstvý
RegioMix® vícevrstvý
RegioMix® intensiv
Pobočka Aken

Minerálně-organické substráty pro extenzivní a intenzivní ozeleňování. Základními 
složkami jsou suroviny z regionálních zdrojů s proměnlivými podíly.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný proti tlaku, dlouho-

době stabilní
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech v aktuálním znění
• Lze dodat nákladním vozem s technologií Turbolift a foukat hadicovým vede-

ním o délce až 150 m (kromě RegioMix intensiv)

RegioMix® 
jednovrstvý

RegioMix® 
vícevrstvý

RegioMix® 
intensiv

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–7 5–15 5–15

Štěrk > 4 mm 50–65 50–75 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,25 0,95–1,10 0,95–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,55–1,75 1,55–1,75 1,65–1,50

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.% 35–45 obj.% 45–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 100–200 

mm/min
3–30 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,4 7,5–8,5 7,5–8,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l 0,0–1,5 g/l 2–3 g/l

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Instalační metoda dle FLL
extenzivní jednovrstvé ozelenění

extenzivní vícevrstvé ozelenění

intenzivní ozeleňování

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Oblasti použití:
• Substrát pro střešní zahrady RegioMix extensiv jednovrstvý: 

extenzivní jednovrstvé ozeleňování stropů budov rozchodníky 
a bylinami

• RegioMix extensiv vícevrstvý: extenzivní vícevrstvé ozeleňování 
stropů budov rozchodníky a bylinami

• RegioMix intensiv: intenzivní ozeleňování stropů budov nebo 
jako náhrada půdy

RegioMix® jednovrstvý
RegioMix® vícevrstvý
RegioMix® intensiv
Pobočka Volksdorf

Minerálně-organické substráty pro extenzivní a intenzivní ozeleňování. Základními 
složkami jsou suroviny z regionálních zdrojů s proměnlivými podíly.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný proti tlaku, dlouho-

době stabilní
• Velmi dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech v aktuálním znění
• Lze dodat nákladním vozem s technologií Turbolift a foukat hadicovým vede-

ním o délce až 150 m

RegioMix® 
jednovrstvý

RegioMix® 
vícevrstvý

RegioMix® 
intensiv

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–10 5–15 5–15

Štěrk > 4 mm 50–75 45–65 45–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,15 0,95–1,05 0,90–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,60 1,45–1,65 1,45–1,65

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.% 35–48 obj.% 45–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 100–200 

mm/min
3–20 

mm/min
0,3–15 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,5–8,2 7,5–8,2
Obsah solí 0,5–1,5 g/l 0,5–2,5 g/l 1,5–2,5 g/l

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Instalační metoda dle FLL
extenzivní jednovrstvé ozelenění

extenzivní vícevrstvé ozelenění

intenzivní ozeleňování

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

42



 Produkty   Příslušenství   Střecha  

Vedle substrátů jsou pro použití na střechách v nabídce také písky a drtě, které lze technologií Turbolift foukat až na  
vzdálenost 150 m. Používají se jako povrchový štěrk, okrajové pásy štěrků, drenážní vrstvy, minerální mulčovací vrstvy,  
nosné vrstvy a materiály pro lože.

* Jelikož se jedná o přírodní produkt, mohou se vyskytovat barevné odchylky. 
Některé suroviny a zrnitosti jsou k dispozici pouze regionálně. 
Rádi Vám podáme informace, jaké výplňové materiály jsou ve Vašem regionu k dispozici.

Nosné vrstvy / výplňové materiály

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,4–1,70

Čedič
2–5

8–160–16

Barva*:
šedá (suchý), 
antracitová (mokrý)

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,5–1,80

Štěrk
2–80–2

8–16

16–22

0–16

Barva*:
světle šedožlutá s hnědými 
a antracitovými komponenty

(regionálně k dispozici také 
jako křemenný štěrk)

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,65–1,90 1,2–1,40

Láva
1–5 2–80–3

2–16 8–160–16

Barva*:
od světle červenohnědé přes 
tmavě červenohnědou až po 
antracitovou barvu

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,50–1,80

Porfyr
2–5 2–80–16

2–26 8–16

Barva*:
šedohnědý až červenohnědý

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zelené střechy 
Příslušenství
Pro optimální strukturu Vašich substrátů

Víc než jen substráty
S více než 30 lety zkušeností je Vulkatec jedním z průkopníků zelených střech. Jako lídr na trhu 
substrátů v Německu zaručuje Vulkatec optimální kvalitu produktu a vynikající služby. Téma 
zelených střech promýšlíme až do konce. Proto kromě osvědčených rostlinných substrátů a dre-
nážních vrstev nabízíme také veškeré příslušenství.

Oddělovací, ochranné a filtrační netkané textilie
Chrání střešní plášť před mechanickým poškozením a oddělují materiály s různými průběhy síta 
(např. pro zachování funkce drenážní vrstvy).
na straně 84

Inspekční šachty
Od běžné plastové revizní šachty pro revizi střešních svodů až po speciální revizní šachtu z hliní-
ku pro použití nad střešními odtoky v okrajových oblastech izolačních klínů.
na straně 48

Rozchodníky a rostliny s plochým balem
Ideální řešení pro cenově výhodnou a různorodou zelenou střechu. Enormní úspory práce a ná-
kladů jsou patrné zejména na velkých plochách.
na straně 49
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 Produkty   Příslušenství   Střecha  

Oddělovací  
a ochranná 
netkaná textilie

Filtrační textilie

300 
g/m2

100 
g/m2

Informace o produktu:
• Typ zpevnění: jehlová + tepelně zpevněná  

střižová vlákna

• Plošná hmotnost: 300 g/m2

• Rozměry (na roli): 50 m x 2 m (100 m²)

Informace o produktu:
• Druh zpevnění: mechanické zpevnění

• Plošná hmotnost: 100 g/m2

• Rozměry (na roli): 100 m x 2 m (200 m²)

Výhody:
• Zvyšuje nosnost a stabilitu
• Působí na rovnoměrné rozložení zátěže
• Zabraňuje poškození ochrany kořenů a střešní membrány
• Odstraňuje drsné povrchy, např. stříkaný beton
• Zvyšuje životnost střech a udržuje hydroizolační vlastnosti

Výhody:
• Odděluje substrát od drenážní vrstvy a zabraňuje tak ucpává-

ní drenážní vrstvy
• Zabraňuje hromadění vlhkosti rychlým a rovnoměrným odvá-

děním dešťové vody

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Inspekční  
šachty

Okrajová 
inspekční 
šachta

Informace o produktu:
• Materiál: plast

• Rozměry: 
Průřez šachty: 37,0 x 37,0 cm 
Kontaktní plocha se zemí: 47,0 x 47,0 cm 
Výška: min. 11,0 cm 
(lze zvětšit v krocích po 10,0 cm)

Informace o produktu:
• Materiál: Kov

• Rozměry: 
Délka / šířka: 25,0 x 25,0 cm 
Kontaktní plocha se zemí: 31,0 x 28,0 cm 
Výška: 8,0 cm (prodlužovací prvky o délce 
10,0 cm k dispozici)

Sestává ze základního dílu, bočního dílu a uzamykatelného víka 
pro použití v zelených střechách pro revizi střešních svodů.

Speciální funkce:
• Odolné proti UV, necitlivé na huminové kyseliny
• Spodní otvor šachty Ø 30 cm
• Plastové víko se stlačitelností cca 150 kg
• Stěny a víka šachet se vstupními štěrbinami
• Lze zvýšit v krocích po 100 mm
• Vhodné pro gravitační odvodnění
• K dispozici také s drážkovaným hliníkovým krycím plechem
• Speciální příslušenství: Základní deska s regulačním vedením 

pro akumulační zavlažování

Speciální inspekční šachta pro použití nad střešními odtoky 
v okrajových oblastech před stoupajícími komponenty, zejména 
pokud je v rohu izolační klín.

Speciální funkce:
• Víko šachty se vstupními štěrbinami, pevnost v tlaku  

cca 150 kg.
• Necitlivé na huminové kyseliny.
• Izolační klínový profil lze vzadu vytáhnout
• Odvodňovací kapacita 3,72 l/s (s trojstranně napojenými 

profily vedení a spádem 2%)
• Příslušenství: Prodlužovací prvky s výškou 10,0 cm
• Stěny a víko šachty se vstupními štěrbinami, zadní stěna 

šikmo odnímatelná, lze prodloužit o 100 mm
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Rozchodníky:
• Min. 5–7 různých typů 

(podle ročního období)

• Vydatnost: 60–150 g/m²

• Období květu: květen-srpen

Informace o produktu:
• Materiál: Recyklovaný regenerát HDPE

• Rozměry: 
Základní deska: 2 x 1 m 
Konstrukční výšky: 20, 25 nebo 40 mm

• Pevnost v tlaku dle DIN EN ISO 25619-2: 
120, 200 nebo 144 kN/m²

• Nádrž: 5,3, 5,0 nebo 8,7 l/m²

Rozchodník nebo plato s bylinami:
• 50 kusů v jedné paletě 

• 10–20 rostlin/m²

• Dodávka je smíšená 
(na vyžádání také jednoodrůdová)

 Produkty   Příslušenství   Střecha  

Rozchodníky

Drenážní 
a akumulační 
prvky 20, 25 a 40

Rostliny 
s plochým balem

Ideální řešení pro cenově výhodnou a různorodou zelenou 
střechu. Enormní úspory práce a nákladů jsou patrné zejména 
na velkých plochách.

Speciální funkce:
• šetrné k životnímu prostředí díky 100% recyklovanému HDPE
• samy jsou recyklovatelné
• nízká vlastní hmotnost, lehká instalace s vysokou drenážní 

kapacitou
• cílené odvádění přebytečné vody
• pro střechy se sklonem nebo bez

Odtok a akumulace vody pod extenzivním ozeleněním a pod 
tenkovrstvými plochami, používanými pouze pro pěší provoz. 
V instalační výšce 40 mm vhodné také pro intenzivní ozelenění 
do tloušťky 30 cm.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Budova KÖ-Bogen, Düsseldorf
Velký projekt zahrnuje extenzivní a intenzivní ozelenění a výsadbu kontejnerů a stromků

Referenční  
projekty

4848



Podnikový dvůr ve Frankfurtu
Extenzivní ozelenění na kulaté střeše

Referenční  
projekty

Referenční projekty   Extenzivní ozelenění   Střecha  

Budova KÖ-Bogen, Düsseldorf
Extenzivní ozeleňování

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Referenční  
projekty

5050

Corda Campus, Hasselt (Belgie)
Intenzivní zelená střecha s trávníkem na šikmé střeše



LVM Münster
Extenzivní a intenzivní ozelenění stromky 

Dortmundské U
Intenzivní zelená střecha s výsadbou kontejnerů a stromků
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Referenční  
projekty

Referenční projekty   Intenzivní ozelenění   Střecha  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Trávník
Substráty pro travní plochy
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Hřiště a pastva 
pro oči přede 

dveřmi

Zelené plochy nejen zkrášlují panoráma 
města a zlepšují mikroklima, ale také při-
spívají k ochraně proti hluku a vyrovnávání 
utěsněných povrchů.
 
Městské trávníky jsou však silně namáhané: 
Sucho v létě, posypová sůl v zimě a tisíce 

nohou denně také jednou udolají i robustní 
druhy trávníku. Trávníkové substráty přizpů-
sobené místním podmínkám pomáhají tyto 
faktory kompenzovat. Například štěrkové 
trávníkové substráty pro stabilní a odolný 
trávník na pevných plochách nebo příjezdo-
vých cestách. 



Ozelenění 
trávníkem

Zelené prostory pro život
Trend vytváření zelených oáz pohody na střechách a v blízkosti budov má 
rostoucí tendenci. Zelená střecha s trávníkem je nejen atraktivní, ale také nabízí 
využitelný životní prostor, zvyšuje ochranu proti hluku, zadržuje vodu na střeše, 
zlepšuje mikroklima a zlepšuje vzhled města a krajiny.

Kromě toho nabízí trávníkové substráty výhody při ozelenění budovy. Zejména 
v soudržných půdách, které mají tendenci zadržovat vláhu, podporují substráty 
hluboké zakořenění trav a zvyšují odolnost trávníku, zejména ve vlhkých obdobích.

Chcete využít těchto rozmanitých výhod substrátů, profesionálně poradit svým 
zákazníkům a přesvědčit je svou řemeslnou kompetencí? Pak využijte našich 
30 let zkušeností s ozeleňováním na budovách a v jejich blízkosti, aby si Vaši 
zákazníci mohli dlouhodobě užívat vzhledu a funkce svých trávníků.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Přehled produktů

na straně 58 na straně 59 na straně 60

Vulkaterra® 

trávník DIN 
18035-4

Vulkaterra® 
trávník 0–4 
foukatelný

Vulkaterra® 

trávník 0–6/8

na straně 57

Lavadrän®

Foukatelná minerální drenáž.

na straně 61

Vulkaterra® 

trávník Typ S 0–16
Štěrkový trávníkový substrát 
užitné kategorie N1–N3.

na straně 65

RegioMix® 
trávník
Travní substrát pro střechy 
a půdu.

Splňuje požadavky normy  
DIN 18035-4

na straně 62

Vulkaterra® 

trávník Typ S 0–32
Štěrkový trávníkový substrát 
užitné kategorie N1–N3.

Travní substrát pro střechy 
a půdu.

Travní substrát pro střechy 
a půdu.

na straně 63

Štěrkový trávníkový substrát pro požární, 
instalační a pohybové plochy, 
užitné kategorie N/FW.

Vulkaterra® 

trávník Typ S/FW
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,35

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 8–15 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 250–500 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l

2–8 2–162–12 8–16*

2–8

2–16

2–12

8–16*

 Produkty   Trávník  

Lavadrän®

Lavadrain je vhodný jako foukatelná minerální drenážní vrstva 
nebo mulčovací vrstva. Drsný povrch zajišťuje dobré propojení 
zrn, a tím i dobrou bezpečnost vrstvy.

Podrobnosti:
• Vysoká stabilita v tlaku; zatížitelnost až 95 MPa/m2 v EV2 

zkoušky komprese zatěžovací desky
• Až 67% objem pórů; proto optimální drenážní vlastnosti
• Až 15% akumulace vody
• Externí monitorování produktu Lavadrän 8–16 v rámci zajiš-

tění kvality RAL
• Lze dodat silážním nákladním automobilem, jako sypké zboží 

nebo v balení Big Bag 1,0 nebo 1,5 m3 a jako pytel o objemu 25 l

Oblasti použití:
• Drenážní vrstva v re-

prezentativní výstavbě, 
zejména na zelených 
střechách

• Drenážní spodní insta-
lace desek v oblasti, 
po které se chodí.

• Vysoce drenážní 
a zatížitelná výplň 
pro stavební prostory

• Půdní přísada, sub-
strátová surovina

• Filtrace vzduchu 
a vody

• Minerální mulč

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Drenážní vrstva, spodní deska, mulčovací vrstva

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu

*
Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–20
Jemný / střední štěrk 5–20

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,30
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–40 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–3 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 30–100 

mg/100g

Vulkaterra® 

trávník DIN 18035-4
Minerálně organický substrát s otevřenými póry na bázi lávy, 
pemzy a organických látek. S nízkým obsahem solí, odolný proti 
segregaci, splňuje požadavky normy DIN 18035-4.

Podrobnosti:
• Na vyžádání s přídavkem hnojiv a rašeliny
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu

0–4

0–4

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) sestá-

vající z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, bioti-

tu, jílů různých druhů, obohacený o kompost
Oblasti použití:
• Sanace a nová výstavba sportovních ploch dle 

DIN 18035

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Nosná vrstva trávníku DIN 18035-4
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0–4

Vulkaterra® trávník 
0–4 foukatelný
Minerálně-organický trávníkový substrát pro střechy a půdu, 
s nízkým obsahem solí, odolný proti segregaci, složený ze 
základních složek lávy, pemzy, keramzitu a xylitolu. Na vyžádání 
s přídavkem hnojiv.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Varianta rašelina/xylitol je zaručeně bez semenných a koře-

nových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Pneumaticky transportovatelný silážní přepravou na vzdále-

nost až 150 m
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Ideálně ozelenění trávníkem v rolích a s projektovanou tloušť-

kou cca 40 cm s trvalým dodatečným zavlažováním

0–4

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin, sklá-

dající se z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, obohacený xylitem

Instalace dle FLL:
Substrát pro krajinářský trávník, substrát pro 

střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–30

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,85
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,40

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2
Obsah solí 0,5–1,0 g/l

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Vulkaterra® 
trávník 0–6/8
Minerálně-organický trávníkový substrát pro střechy a půdu, 
složený ze základních složek lávy, pemzy, písku a kompostu. 
Na vyžádání s přídavkem hnojiv.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Vhodný pro setbu a pokládku trávníku v rolích, pro zelené 

střechy s projektovanou tloušťkou do cca 40 cm a perma-
nentním dodatečným zavlažováním

• K dispozici jako sypké zboží, v Big Bagu o objemu 1,0 nebo 
1,5 m3 nebo jako pytel s objemem 25 l 

0–6/8

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů, 

obohacený kompostem

Instalační metoda dle FLL
Substrát pro krajinářský trávník, substrát pro 

střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,6–20 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

0–6/8
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,90

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–3,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

0–16

Vulkaterra® 
trávník Typ S 0–16
Minerální štěrkový trávníkový substrát s nosností  
až 95 MN/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zatěžovací desky  
EV2 (dodržujte pokyny v instalačním návodu).

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Základními složkami jsou spraše, láva, pemza, písek, na vyžá-

dání také rašelina a hnojivo
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní, odolná proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–16

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát, instalace dle FLL

Užitná kategorie N1-N3

Oblasti použití:
• Jednovrstvé a ví-

cevrstvé štěrkové 
trávníkové nástavby 
v instalacích užitné 
kategorie N1–N3

• Sanace a nová výstav-
ba festivalových ploch, 
hospodářských komu-
nikací, příjezdových 

cest ke garážím, cest 
pro pěší, okrajově vyu-
žívaných parkovacích 
ploch a míst k sezení 
v parcích, cest pro 
péči a údržbu

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Podíl částic ≥ 4 mm 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,20
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,90

Koeficient odtoku C
Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

Vulkaterra®  

trávník Typ S 0–32
Minerální štěrkový trávníkový substrát s nosností  
až 95 MN/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zatěžovací desky  
EV2 (dodržujte pokyny v instalačním návodu).

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Vysoký celkový objem pórů, odolný vůči tlaku, dlouhodobě 

stabilní, odolný proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Únosnost až 95 MPa/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zátěžové 

desky EV2 (musí být dodrženy pokyny v instalačním návodu)
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–32

0–32

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát, instalace dle FLL

Užitná kategorie N1-N3

Oblasti použití:
• Jednovrstvé a ví-

cevrstvé nástavby 
štěrkových trávníků 
v instalačních meto-
dách užitné kategorie 
N1-N3

• Instalace vyvýšených 
okrajů u silnic

• Sanace a nová výstav-
ba festivalových ploch, 

hospodářských komu-
nikací, příjezdových 
cest ke garážím, cest 
pro pěší, parkovacích 
ploch a míst k sezení 
v parcích, cest pro 
péči a údržbu

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Podíl částic ≥ 4 mm 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,10–1,20
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95

Koeficient odtoku C
Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–3,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

0–32

Vulkaterra® 
trávník Typ S/FW
Štěrkový trávníkový substrát pro požární, instalační  
a pohybové plochy.

Podrobnosti:
• Základními složkami jsou spraše, láva, pemza a písek,  

na vyžádání s přídavkem hnojiva
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní, odolná proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–32

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát instalace dle FLL

Užitná kategorie N Fw

Oblasti použití:
• Vícevrstvé struktury 

štěrkového trávníku 
užitné kategorie N Fw

• Sanace a nová insta-
lace požárních příjez-
dových a pohybových 
ploch

• Instalace vyvýšených 
okrajů u silnic a hos-
podářských komuni-
kací

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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RegioMix®

z regionu pro region

Z regionálních surovin
Dnes všichni mluví o regionálnosti. Opět stále častěji nakupujeme ovoce, zeleninu a maso na trhu 
nebo od místního farmáře, protože cítíme odpovědnost za ekologickou rovnováhu. Také my jsme 
se zamýšleli nad regionalizací našich substrátů, abychom udrželi krátké dodací trasy a jejich čistou 
ekologickou bilanci.
Po rozsáhlém průzkumu lokální surovinové situace a analýze významu pro životní prostředí v laboratoři 
jsme vyvinuli naše nové substráty Arbortree®. Ty spojují ekologii, vegetační technologii a ekonomiku 
do jednoho uceleného produktu.

RegioMix® trávník: Intenzivní ozelenění stropů budov trávníkem,  trvalkami a dřevinami.
 Zakládání trávníků v exteriérech a na stropech budov.
 Jako náhrada za kamenité, hlinité, jílovité nebo zhutněné půdy.

K dispozici mimo jiné na pobočkách Aken, Hamburk, Berlín a Utrecht (NL).
Aktuální stav na www.vulkatec.de
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RegioMix® trávník
Pobočky Aken a Volksdorf

Minerálně-organický trávníkový substrát, složený z regionálních 
surovin, s nízkým obsahem solí a odolný proti segregaci.

Podrobnosti:
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vhodný pro setbu a pokládku trávníku v rolích, pro zelené 

střechy s projektovanou tloušťkou do cca 40 cm a perma-
nentním dodatečným zavlažováním

• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 
v aktuálním znění

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Suroviny z regionálních zdrojů

Instalace dle FLL:
Substrát pro krajinářský trávník, substrát 

pro střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku při 

zakládání nových ze-
lených ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Osazování stropů 
budov trvalkami a ma-
lými dřevinami

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a tr-
valek

Pobočka 
(ø v mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–15 5–15
Štěrk > 4 mm 15–35 5–15

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,05 0,95–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,80 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.% 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–10 mm/

min
1–10 mm/

min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,0–7,8
Obsah solí 2,0–3,0 g/l 0,5–1,5 g/l

Volks-
dorfAken

 Produkty   Regiomix   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Krajinářský 
trávník
Pokyny pro aplikaci

Instalace se provádí při zhutnění 85–87% DPr. válcováním travním válcem. Vyšší 
úrovně zhutnění mají smysl pouze ve spojení se štěrkovým trávníkem. Aby se zajistil 
transfer vody ze substrátu do půdy a naopak, je důležité vzájemné propojení obou 
vrstev. Za tímto účelem je třeba stávající půdní plochu před aplikací substrátu zdrsnit. 
Zhutnění v rámci aplikace substrátu musí být následně odstraněno.

Ozeleňování budov: 
od 15 cm; vyžaduje zavlažovací systém a instalaci trávníku v rolích. 
Musí být zajištěna pravidelná údržba v podobě zavlažování, hnojení a sestřihu. Žádou-
cí > 40 cm pro minimalizaci údržby. Od zavlažovacího systému lze upustit v závislosti 
na ročních srážkách.
Vázání na půdu: 
10–15 cm jako nános na stávající nevhodnou půdu.

Ozelenění by mělo být v ideálním případě prováděno trávníkem v rolích. Při použití 
semene je důležité zajistit ve fázi klíčení optimální přísun vody, protože tato fáze roz-
hoduje o tom, zda se uchytí všechny druhy trávy obsažené ve směsi:
Lollium: až 14 dní 
Festuca a Agrostis: až 24 dní 
Poa: až 28 dní 
Výpadky osetí proto nejsou způsobeny nedostatkem substrátu.

Startovací hnojení v rámci výsevu, nejpozději však po prvním střihu, je nutné provést 
hnojivem NPK (se zvýrazněním N; 50–80 g/m2). Další hnojení v průběhu vegetační 
fáze je třeba provádět v intervalech 4–8 týdnů. Pro intervaly je rozhodující vývoj trávní-
ku, ovlivněný množstvím deště a teplotami. 
Hnojení na jaře: 50–80 g/m2

Udržovací hnojení: 30–50 g/m2

Pro minimalizaci vyplavování dusíku a zajištění rovnoměrného vývoje trávníku 
se doporučuje použití dlouhodobého hnojiva s účinkem 6–9 měsíců.

Pravidelné sekání je nezbytné. Zde by mělo platit pravidlo dvou třetin na jednu třetinu. 
To znamená, že při sekání smí být odstraněno maximálně 30–35% porostu. Pro výšku 
poseku 3 cm to znamená maximální přírůstek 4,5 cm do dalšího sekání. Při výšce 
poseku 4 cm znamená toto pravidlo maximální výšku 6 cm.

Instalace

Instalační tloušťka:

Substráty:

Ozelenění

Sekání

Hnojení

1.

2.

3.

4.

Vulkaterra® trávník 0–4 foukatelný
Vulkaterra® trávník 0–6/8
Regiomix trávník
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Štěrkový trávník
Pokyny pro instalaci

Vulkaterra® trávník Typ S 0-16
Vulkaterra® trávník Typ S 0-32
Vulkaterra® trávník Typ S /FW

Užitná kategorie N1-3 a FW dle směrnice FLL pro ozelenitelné plochy

Ozeleňování budov: 
od 20 cm na nosné drenáži s dodatečným zavlažováním a hnojením. 
Žádoucí > 30 cm pro minimalizaci údržby.
Vázání na půdu: 
v závislosti na užitné kategorii 15-25 cm.

Aby se zajistil transfer vody ze substrátu do půdy, resp. nosné vrstvy a naopak, 
je důležité vzájemné propojení obou vrstev. Za tímto účelem se povrch půdy nebo 
nosné vrstvy před aplikací substrátu zdrsní. Naneste substrát a zhutněte vhodným 
zařízením podle užitné kategorie.
 
Užitná kategorie N1: ≥   30 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie N2: ≥   60 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie N3: ≥   80 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie Fw: ≥ 100 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky

Výsev se provádí přednostně do povrchově zkypřeného štěrkového trávníkového 
substrátu. Dále je možné použití semenného substrátu (Vulkaterra® trávník 0–4) 
v tloušťce 1–3 cm. Lze použít pouze pro užitné kategorie N1–N3. Po zasetí je důležité 
zajistit ve fázi klíčení optimální přísun vody, protože tato fáze rozhoduje o tom, zda se 
uchytí všechny druhy trávy obsažené ve směsi: 
Lollium: až 14 dní
Festuca a Agrostis: až 24 dní
Poa: až 28 dní

Výpadky osetí proto nejsou způsobeny nedostatkem substrátu.

Startovací hnojení v rámci výsevu, nejpozději však po prvním střihu, je nutné provést 
hnojivem NPK (se zvýrazněním N; 50–80 g/m2). Další hnojení v průběhu vegetační 
fáze je třeba provádět v intervalech 4–8 týdnů. Pro intervaly je rozhodující vývoj 
trávníku, ovlivněný množstvím deště a teplotami. Pro minimalizaci vyplavování dusíku 
a zajištění rovnoměrného vývoje trávníku se doporučuje použití dlouhodobého hnojiva 
s účinkem 6–9 měsíců.

Pravidelné sekání je nezbytné. Zde by mělo platit pravidlo dvou třetin na jednu třetinu. 
To znamená, že při sekání smí být odstraněno maximálně 30–35% porostu. Pro výšku 
poseku 4 cm to znamená maximální přírůstek 6,0 cm do dalšího sekání. 

Příprava /  
instalace

Směrnice:

Instalační tloušťka:

Substráty:

Ozelenění

Sekání

Hnojení

1.

2.

3.

4.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Soukromá zahrada, Bornheim
Travní plocha jako součást moderní zahradní architektury

Referenční  
projekty

6868



Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromků a několik velkých trávních ploch přímo na 
Rýnské promenádě

Zatravněná kolej, Kassel
Robustní štěrkový trávník mezi kolejemi tramvaje v Kasselu

Referenční  
projekty

Referenční projekty   Trávník
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Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Stromky
Substráty pro 

městskou výsadbu stromků
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Zdravý  
růst  

v nejtvrdších 
podmínkách

Naše pouliční stromky jsou vystaveny 
masivním vlivům, které brzdí jejich vitalitu. 
O to důležitější je výběr správného substrátu 
stromku. Vulkanické příměsi všech produktů 
Vulkatree® se svou strukturně stabilní mříž-

kou zrn s otevřenými póry podporují bilanci 
vzduchu a vody v místě výsadby a zajišťují 
stromku dlouhodobé přírůstky.



Výsadba stromků

Naše pouliční stromky jsou vystaveny masivním vlivům, které brzdí jejich vitalitu. 
Pokud se stanoviště nachází v parku nebo na prostorné zahradě, může postačit 
výsadba podle DIN 18916. Pokud se však po plochách jezdí, skladují se na nich 
stavební materiály, stávající půda se jeví jako zásyp neznámého původu nebo je 
stromek sázen na pěší zóně nebo obecně v oblasti provozu podél ulic, měli byste 
postupovat podle doporučení FLL pro výsadbu stromků. Pro zde uvedené způso-
by výsadby 1 a 2 pro Vás máme v našem programu vždy ten správný stromkový 
substrát z řady Vulkatree®.

Všechny mají společné přírodní vulkanické příměsi, které díky své stabilní mřížce 
zrna s otevřenými póry pozitivně ovlivňují růst kořenů, a tím také vitalitu Vašich 
stromků.

Pro speciální případy a speciální druhy stromků představujeme také substráty, 
které dokáží více, než vyžaduje FLL. Například produkty Vulkatree® humin, 
Vulkatree® N nebo Vulkatree® V/P.

Vulkatree® kyselý nás činí předním výrobcem, který je schopen dodávat funkční 
substrát pro Quercus palustris, Acer rubrum nebo Liquidambar.

Pro všechny zájemce o stromky nabízíme pravidelné semináře o stromcích 
po celém Německu. Aktuální termíny zveřejňujeme na www.vulkatec.de   

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Přehled produktů
Substráty pro stromky

Příslušenství

na straně 88

Systém LUWA
Větrací a zavlažovací systém 
pro stromky v městském 
prostředí.

na straně 89

Treelock®

Podzemní ukotvení balu 
pro stromky.

na straně 88

Zalévací obrubník
Zalévací obrubník pro op-
timální zavlažování kořenů 
stromků.

na straně 89

Plantasafe®

Manžeta na ochranu před po-
škozením při údržbě a sečení.

na straně 77

Vulkatree® L 
0–32
Substrát pro instalační metodu 
2 dle FLL, zvýšená únosnost 
a odolnost proti zhutnění.

na straně 78

Vulkatree® V/P

Stromkový substrát pro 
instalační metody 1 + 2 dle 
FLL;  neobsahuje Verticillium 
a Phytophthora.

na straně 79

Vulkatree® 

Plus
Stromkový substrát; substrát 
pro založení podrostu.

na stranách 75 a 76

Vulkatree® 

0–16 a 0–32
Stromkový substrát pro insta-
lační metody 1 + 2 dle směrnice 
FLL a klasifikační křivku A + B 
dle směrnice pro nosné vege-
tační vrstvy ZtV VegtraMü.

na straně 83

Vulkatree® 

humin
Stromkový substrát obohacený 
huminovými látkami pro insta-
lační metody 1 + 2 dle FLL.

na straně 83

Vulkatree® N

Substrát pro instalační metody 
1 + 2 dle FLL s huminovou lát-
kou a dlouhodobým dusíkem.

na straně 83

Vulkatree® 

kyselý
Stromkový substrát instalač-
ních metod 1 + 2 dle FLL se 
sníženou hodnotou pH.

na stranách 80 až 82

Arbortree®

Stromkový substrát pro insta-
lační metody 1 + 2 dle FLL. 
Z regionálních surovin.

na straně 87

Optistart®

Porcovaný startér pro stromky 
k přidání do výsadbové jamky.
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–45 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,80 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–16

 Produkty   Stromky  

Vulkatree® 0–16

0–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1

Substrát pro instalační metodu 1 dle FLL a klasifikační křivku A 
ZtV VegtraMü.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění
• Externí monitorování v rámci zajištění kvality RAL

Oblasti použití:
• Nová výsadba stromků

• Zakládání podrostu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu dřevin

• Výsadba stromků 
na podzemních 
garážích

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Vulkatree® 0–32

0–32

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Substrát pro instalační metody 1 + 2 dle FLL a klasifikační křivku 
B ZtV VegtraMü.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci, odolný vůči tlaku
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů
• Při 97% DPr. nosnost > 45 MPa/m2

• Max. nosnost Vulkatree® 0–32 při > 97% 
DPr.: 70–100 MPa/m2

• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Vyrobeno podle specifikací doporučení FLL a vyhlášky o hno-

jivech v aktuálním znění
• Externí monitorování v rámci zajištění kvality RAL

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků, zejména v instala-
cích ovlivněných pro-
vozem a zastavěných 
instalacích

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,90 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–18 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–32
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 Produkty   Stromky  

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,20 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–18 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–32

Vulkatree® L 0–32

0–32

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Substrát pro instalační metody 1 + 2 dle FLL, zvýšená únosnost 
a odolnost proti zhutnění.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci, odolný vůči tlaku
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů
• Při 97% DPr. nosnost> 45 MPa/m2

• Max. nosnost Vulkatree® L 0–32 při > 97% 
DPr.: 70–100 MPa/m2

• Obzvláště odolný proti zhutnění (odpouští chyby při instalaci)
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnoji-

vech v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků, zejména v instala-
cích ovlivněných pro-
vozem a zastavěných 
instalacích

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 5–15 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–60 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

Vulkatree® V/P

0–12

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin se-

stávající z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Minerální substrát bez obsahu škodlivých výtrusů a mycel 
Verticilia a Phytophthora. Použití Vulkatree® V / P se doporučuje 
zejména u mnoha druhů citlivých na verticilium, jako jsou javor, 
katalpa, jeřáb ptačí, mandloň obecná, trnovník a ruj vlasatá. 
Ve vlhkých místech snižuje použití Vulkatree® V / P poškození 
způsobené touto houbou díky dobrému proudění vzduchu a bez 
výskytu škodlivých hub Phytophthora.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Základní komponenty: Láva a pemza, na vyžádání s přídav-

kem hnojiv a obohacený huminovými látkami nebo rašelinou
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku
• Dobrá akumulace živin, podporující klíčení a růst
• Bez semenných a kořenových plevelů
• Při < 95% DPr. nosnost > 45 MPa/m2

• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Foukatelný = až 150 m hadicovým vedením ze silážního vozu

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků také v lokalitách 
ovlivněných dopravou

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Výsadba stromků na 
střechách podzem-
ních garáží

• Výsadba podrostu 
s prérijními trvalkami 
a malými dřevinami

• Trvalá kontejnerová 
výsadba s trvalkami 
a dřevinami

0–12
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–15 %
Jemný / střední štěrk 40–55 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,95–1,10 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,55–1,80 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 35–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 5–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 0,2–1,0 g/l

0–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Stromky  

Vulkatree® Plus

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 
magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů, 
obohacený kompostem

Instalační metoda dle FLL
Vrchní / krycí substrát pro stromky

Minerálně-organický vrchní / krycí substrát pro stromky:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Použitelná až do tloušťky instalace 45 cm
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků jako vrchní substrát

• Zakládání podrostu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu dřevin

• Výsadba stromků 
na podzemních 
garážích

0–16

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Arbortree®

Z regionu pro region

Z regionálních surovin
Dnes všichni mluví o regionálnosti. Opět stále častěji nakupujeme ovoce, zeleninu a maso na trhu 
nebo od místního farmáře, protože cítíme odpovědnost za ekologickou rovnováhu. Také my jsme 
se zamýšleli nad regionalizací našich substrátů, abychom udrželi krátké dodací trasy a jejich 
čistou ekologickou bilanci.
Po rozsáhlém průzkumu lokální surovinové situace a analýze významu pro životní prostředí v la-
boratoři jsme vyvinuli naše nové substráty Arbortree®. Ty spojují ekologii, vegetační technologii 
a ekonomiku do jednoho uceleného produktu. 

Arbortree® je k dispozici ve variantách pro instalační metody 1 a 2. 
Dostupný mimo jiné na pobočkách Aken, Berlín, Hamburk, Porůří a Ütrecht.
Aktuální stav na www.vulkatec.de
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Arbortree® 0–16
Arbortree® 0–32
Pobočka Aken

0–320–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Konstrukce:
Instalační metoda 1 + 2 dle FLL

Minerální substrát pro stromky na bázi regionálně dostupných 
surovin.

Podrobnosti:
• Odolný proti segregaci
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný nad hloubku jámy 2 m
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba  

stromků zejména  
v lokalitách ovlivně-
ných dopravou

• Jako náhrada za 
nevhodnou nebo příliš 
zhutněnou půdu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Instalační 
metoda 1 FFL 

Instalační 
metoda 2 FFL 

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 3–15 3–15
Jemný / střední štěrk 45–65 30–55
Organická substance 1,0–2,0 1,0–2,0

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,20 1,20–1,35
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,65 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–40 obj.% 23–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–10 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,5–8,5
Obsah solí 50–125 

mg/100 g
50–100 

mg/100 g

0–16 0–32

 Produkty   Regiomix   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Arbortree® 0–16
Arbortree® 0–32
Pobočka Volksdorf

0–320–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Konstrukce:
Instalační metoda 1 + 2 dle FLL

Minerální substrát pro stromky na bázi regionálně dostupných 
surovin.

Podrobnosti:
• Odolný proti segregaci
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný nad hloubku jámy 2 m
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba  

stromků zejména  
v lokalitách ovlivně-
ných dopravou

• Jako náhrada za 
nevhodnou nebo příliš 
zhutněnou půdu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Instalační 
metoda 1 FFL 

Instalační 
metoda 2 FFL 

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 3–15 3–15
Jemný / střední štěrk 60–75 30–55
Organická substance 1,0–2,0 1,0–2,0

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,20 1,20–1,35
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,65 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 30–45 obj.% 23–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–10 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,5–8,5
Obsah solí 70–125 

mg/100 g
50–100 

mg/100 g

0–16 0–32

 Produkty   Regiomix   Stromky  
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Vulkatree® humin
Všechny standardní substráty jsou k dispozici 
také jako huminová varianta. Humin znamená 
obohacení huminovými látkami.

Huminové látky jsou schopné akumulovat živiny 
před vymýváním a odstraňovat z půdního roztoku 
znečišťující látky. Navíc slouží k revitalizaci 
substrátu a zvýšení vitality stromku.

Všechny standardní substráty jsou navíc k dispozici 
také jako varianta N. K tomu je Vulkatree® obohacen 
o přídavek Novihum.

Novihum poskytuje vedle výhod obohacení 
o huminové látky (akumulace živin, možnost 
stanovení znečišťujících látek, všeobecné zlepšení 
vitality) také pomalu tekoucí zdroj dusíku jako 
růstové živiny.

Zajišťuje tak v prvních několika letech dodatečný 
přísun dusíku bez rizika ztrát vymýváním. 

Vulkatree® N

Všechny standardní substráty jsou navíc k dispozici 
také v kyselé variantě se sníženou hodnotou pH. 
Tyto substráty jsou vhodné pro stromky kyselých 
stanovišť, jako jsou dub bahenní, javor červený 
nebo ambroň.

Tímto způsobem se vyhnete chloróze a podpoříte 
vitalitu těchto stromků. 

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

Vulkatree® kyselý

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

Rostlinné fyziologické parametry produktů Vulkatree® humin 
a Vulkatree® N jsou chemicky a fyzikálně shodné se standardními 
substráty Vulkatree®. 
Výjimkou je Vulkatree® kyselý: hodnota pH < 7 je nižší než u stan-
dardního substrátu.

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

 Produkty   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Instalační metoda 2
v kombinaci 
s konstrukcí 1

1

22

3

5

6

4

0–320–32 0–16

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

Instalační metoda 2
lze překrývat, 
větrání přes 
dopravní plochu

1

2

5 0–32

0–32

3

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

2 2

7 7

4

1

5

6 6

1

22

3

5
4

0–32

0–16

nebo

0–32

0–16

nebo

Instalační metoda 1
nelze překrývat

Instalační metoda 2
lze překrývat, včetně 
ventilace a desek

1

8 8

3

5

0–32

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

6 6

4

77

Výsadba stromků
Pokyny pro instalaci a péči dle FLL

Substráty: 
Vulkatree® 0–16
na straně 73

Vulkatree® 0–32
na straně 74

1  Jamka pro rostlinu 
dle DIN 18916

2  Zalévací obrubník

3 Kořenové baly

4 Propojení

5 Navazující půda

6   Nástavba / plocha 
komunikace

7 Větrací potrubí

8  Spárovací / drenážní 
prvky

0–32

0–16

1

22

3

5
4

0–32

0–16

nebo

0–32

0–16

nebo

Instalační metoda 1
nelze překrývat

Instalační metoda 2
lze překrývat, včetně 
ventilace a desek

1

8 8

3

5

0–32

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

6 6

4

77

Instalační metoda 2
v kombinaci 
s konstrukcí 1

1

22

3

5

6

4

0–320–32 0–16

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

Instalační metoda 2
lze překrývat, 
větrání přes 
dopravní plochu

1

2

5 0–32

0–32

3

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

2 2

7 7

4

1

5

6 6
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Je třeba zkypřit zhutněné a rozmazáné povrchy stěny a dna jámy k zajištění 
dobrého propojení mezi substrátem a půdou.

Aby nedocházelo k efektu vedení kořenů, musí být hnojivo namočeno ve vodě.

Substrát musí být instalován 
ve vrstvách 20–30 cm a sta-
ticky zhutněn na 85–87% DPr. 
To odpovídá přirozené hustotě 
a mělo by zabránit propadávání, 
aniž by se zbytečně ničil porézní 
prostor. Vyšší úrovně zhutnění 
nejsou nutné, resp. nejsou 
vůbec přípustné.
Substrátové vrstvy musí být 
během instalace vzájemně 
propojeny.

Případné přihnojení lze provádět 
kapalným hnojivem nebo ve 
formě minerálních hnojiv.

Substrát se pokládá ve vrstvách  
po 20–30 cm. V zastavěné části 
jámy je třeba zhutnit na hodnotu 
85–97% DPr. a hodnotu EV2 
45–65 MPa/m2. Je možné použít 
dynamické zhutňovače. Vyšší 
úrovně zhutnění nejsou nutné, resp. 
nejsou vůbec přípustné. Pokud 
se z logistických důvodů zhutňuje 
na 88–95% DPr. také v otevřené 
části, je třeba následně zkypřit 
na 85–87% DPr, aby se zajistilo 
hluboké zakořenění stromků. 
Substrátové vrstvy musí být během 
instalace vzájemně propojeny.

Případné přihnojení lze provádět 
kapalným hnojivem nebo ve formě 
minerálních hnojiv v otevřené části 
roštu stromku nebo v zakryté části 
skrz ventilační otvory.

Při výsadbě stromku je třeba vyhloubit výsadbovou jámu > 1,5x průměr balu. 
Vykopanou jámu pro výsadbu je třeba obohatit přibližně o 10% kompostu nebo 
smíchat s 50% produktu Vulkatree® Plus. Kromě toho výsadbovou jámu přihnojte 
a případně ji obohaťte o superabsorbenty (Stokosorb), Alginure a Mykorrhiza. 
Jako hnojivo se přednostně použije potažené depotní hnojivo s dlouhou dobou 
působení, které se umístí pod bal. Množství: 100–250 g/stromek. Pro optimální 
zavlažování v souladu s FLL je třeba vytvořit zavlažovací obrubník, jehož vnitřní 
průměr odpovídá maximálně vnějšímu průměru balu. Pokud je plánována 
výsadba podrostu, lze plošně aplikovat Vulkatree® Plus na podporu rozrůstání 
kořenů z rostlinného balu. Tloušťka instalace závisí na výšce nádob. Při použití 
podzemních kotev musí být zemní kotvy zatlučeny do stávající přírodní půdy. 
Proto bude možná nutné použít delší kotevní lana a zarážecí tyče. Alternativně 
je vhodné instalovat pod bal výztužnou síť Q335 a kotevní lana připevnit tam. 
Při použití trojnožky je třeba volit sloupky nejméně o 50 cm delší než obvykle. 
Protože substrát není nahnojený, aby byla zátěž životního prostředí vyluhováním 
co nejmenší, doporučuje se provést nejpozději po 3. roce analýzu živin ze 
substrátu nebo listů stromku.

Instalační  
metoda 1 

Instalační  
metoda 2 

Příprava
1.

Výsadba
3.

Hnojení
4.

Pokyny k výsadbě   Stromky

Instalace a 
zhutnění

2.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Příslušenství
Silní pomocníci pro zdravý růst

Optimální start pro mladé stromky 
V prvních letech stání vyžadují mladé stromky zvláštní péči. Kromě dobrého provzdušňování 
a pravidelného zavlažování během vegetačního období doporučují FLL a DIN 18916 další 
preventivní opatření jako součást výsadby, například přidání hnojiva a superabsorbentů 
pro akumulaci vody.

Vulkatec Optistart je vyvážená směs hnojiva s pomalým uvolňováním, superabsorbentu a lávy. 
Balení se dodává v sáčcích porcovaných po 750 g. To zabraňuje předávkování bobtnajících 
superabsorbentů a předchází ucpání pórů půdy přivádějících vzduch. I nekvalifikovaní pracovníci 
tak mohou příměs sami aplikovat. 
Nepotřebné pytle lze skladovat a používat i po delší době, aniž by docházelo k tvorbě hrudek.

Systém LUWA
Účinné provzdušňování je životně důležité zejména u stromků v městském prostředí, zejména 
v případě konstrukce výsadbové jámy dle instalační metody 2. Systém LUWA umožňuje zajistit 
provzdušňování a zavlažování v zastavěných plochách.
na straně 84

Zalévací obrubník
Zavlažovací obrubník je dlouhotrvající a „se stromkem rostoucí“ varianta obvyklého zavlažovací-
ho obrubníku a slouží k zavlažování kořenového balu.
na straně 84

Treelock®

Treelock® podporuje strom v růstové fázi a umožňuje při ozeleňování objektů výsadbu velkých 
stromů na stanovištích, jako jsou kontejnery, střechy nebo podzemní garáže, v nasypaných pů-
dách a v blízkosti potrubí a kanálů.
na straně 85

Plantasafe®

Plantasafe® je předem vytvarovaná manžeta pro ochranu kmene, která chrání kůru stromu před 
mechanickým poškozením během údržby a sečení.
na straně 85

86



 Produkty   Příslušenství   Stromky  

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny k výsadbě

• Seznam rostlin

Další informace:

Oblasti použití:
• Nová výsadba stromků

Jednotka balení
4 500 g 

(6 porcovaných sáčků à 750 g)

Složení 
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Hnojivo s pomalým uvolňováním 3–15
Superabsorbenty 45–70
Láva 1,0–2,0

Dávkování:
Obvod kmene 12–16 cm 1 sáček (750 g)
Obvod kmene 16–25 cm 1½ sáčku (1 125 g)
Obvod kmene 25–30 cm 2 sáčky (1 500 g)

Směs hnojiva s pomalým uvolňováním, superabsorbentu a lávy 
v sáčku 750 g.

Podrobnosti:
• Dávkovací vak: žádné předávkování superabsorbenty
• Dlouhá skladovatelnost bez tvorby hrudek

Optistart

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Rozměry 
Průměr Ø 95 cm
Tloušťka 3 mm
Plnicí kapacita 140 l
Rozměr role 25x30 cm

Materiál LDF

Zalévací obrubník
Zavlažovací pomůcka

Systém LUWA
pro zavlažování a provzdušňování

Výhody:
• Ochrana před použí-

váním posypové soli

• Možnost přizpůsobení 
růstu kořenů

• Opakovaná použitel-
nost 

• Recyklovatelnost

• Odolnost proti UV a 
stárnutí

• Výsadba stromků na 
podzemních garážích

Výhody:
• Současné provzdušňo-

vání a zavlažování

• Vyměnitelný filtr 
pro zachycení nečistot

• Velmi malý až žádný 
komínový efekt

Zavlažovací obrubník je dlouhotrvající a „se stromkem rostoucí“ 
varianta obvyklého zavlažovacího obrubníku a slouží k zavlažo-
vání kořenového balu.

Instalace:
Zavlažovací obrubník se zahrabává kolem kmene v hloubce 
cca 10 cm. Výška zavlažovacího obrubníku by měla být 
na povrchu cca 20 cm viditelná. Překrytí vytvořte pomocí 
oboustranné lepicí pásky nebo suchého zipu (volitelně).

Účinné provzdušňování je životně důležité zejména u stromků 
v městském prostředí, zejména v případě konstrukce výsadbové 
jámy dle instalační metody 2. Systém LUWA umožňuje zajistit 
provzdušňování a zavlažování v zastavěných plochách.

Instalace:
Připojte postranní odbočku k zavlažování (DN 80) pomocí T-kusu 
(volitelně) z polypropylenu o rozměrech 80 x 80 x 80 mm pomocí 
zacvakávací spojky s kruhovým vedením (běžně dostupné 
drenážní potrubí) a instalujte jej pro zavlažování blízko povrchu 
do kruhu kolem balu. Spodní odtokový otvor pro provzdušňování 
(DN 100), buď pro připojení k prstencovému provzdušňování 
pod balem, nebo alternativně také k připojení k hlubokému 
provzdušňování. 

Materiál Polypropylen

Příslušenství
Předmontovaná objímka pro drenážní 
trubku DN80

•

Prodlužovací kus •
Filtr •

Sifon (volitelný)
Humberg HUNO uzávěr voda / vzduch (volitelný)
Humberg HUNO uzávěr voda / vzduch 
(výškově nastavitelný)

(volitelný)
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Treelock®

Systém kotvení balu

Plantasafe®

Ochrana proti sečení

Rozměry 
výška x šířka 24 cm x 25 cm
Obvod kmene 
(měřeno ve výšce 1 m)

až 20 cm

Rozsah dodávky 50 kusů.

Tahová síla na kotvu 
lehká, přírodní půda, hloubka 
zaražení 40 cm
 
Větší hloubky zaražení zvyšují 
pevnost kotev v tahu. Používejte 
pouze v přírodní půdě. 

277 kg

Materiál Kokosové vlákno, ocel, 
polyester

Příslušenství*:
Mulčovací disk 1 kus.
Ocelová kotva 
(neošetřená, 3 uzavřené kotvicí 
smyčky, šířka 50 mm) 

3 kusy.

Napínací pás 
(polyesterová tkanina s ráčnou) 1 kus.
Páka ráčny 
(odnímatelná)

1 kus.

*může se u jednotlivých modelů lišit 

Výhody:
• Odolnost proti UV záření

• Flexibilní

• Opakovaná použitelnost

• Snadná montáž

• Perforovaný pro opti-
mální provzdušňování 
kmene

Výhody:
• Šetrný k balu

• Bez nutnosti 
demontáže

• Lze použít i pro strom-
ky s obvodem kmene 
nad 90 cm

• Fyziologicky 
prospěšné pro 
kořenový systém

• Bezproblémové 
zarovnání

Plantasafe® je předem vytvarovaná manžeta pro ochranu kmene, 
která chrání kůru stromu před mechanickým poškozením během 
údržby a sečení.

Treelock® podporuje strom v růstové fázi a umožňuje výsadbu 
a ukotvení také velkých stromů na stanovištích, jako jsou kon-
tejnery, střechy nebo podzemní garáže, na nasypaných půdách 
a v blízkosti potrubí a kanálů.

Instalace:
Po uvázání je nutné odstranit napínací páku ze spodní části ráč-
ny pro snížení montážní výšky. Pro ochranu povrchu balu je pod 
ním umístěn disk z kokosových vláken, který pomalu hnije.

 Produkty   Příslušenství   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery
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Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromů, zelené trávníky a nasypané kopce pro zelené plochy v okolí Bonnského oblouku.

Referenční  
projekty

9090



Zvonařství, Heidelberg
Výsadba stromů a ozelenění trávníku na podzemní garáži.

PDE, Lucembursko
Zastavěné výsadbové jámy

Referenční  
projekty

Referenční projekty   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Farma
Substráty pro 

městské užitné zahrady
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Sklizeň  
ve městě

Jahody ze střešní terasy nebo salát  
ze dvorku. Pěstování potravin na místě, 
přesně tam, kde je jich potřeba – přesně  
to slibuje městské farmaření.
Ráno ještě v zemi a odpoledne na stole?  
I to je možné.

Rostlinné substráty Vulkafarm® umožňují 
i ve městě pěstovat zdravé potraviny, které 
splňují přísné požadavky vyhlášky o hnoji-
vech, o ochraně půdy a o pitné vodě. Díky 

svému složení z lávy, pemzy, tufu a organic-
kých přísad substráty navíc zabraňují zamo-
kření a udržují velké množství vody dostupné 
pro rostlinu. Výsledkem je rychlé zakořenění 
a efektivní růst.



Přehled produktů

na straně 97 na straně 98

Vulkafarm 
organický

Vulkafarm 
Plus

na straně 96

Vulkafarm 
minerální
Minerální spodní substrát 
pro užitnou zahradu.

Minerálně-organický univer-
zální substrát pro užitnou 
zahradu.

Minerálně-organický univer-
zální substrát se zvýšeným 
obsahem organických látek.

 Úvod   Farma

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky ≤10
Jemný / střední štěrk 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,00 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,60–150 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–1 g/l

Vulkafarm 

minerální
Minerální spodní substrát pro užitnou zahradu.

Podrobnosti:
• Základní komponenty láva a pemza
• Žádné omezení tloušťky instalace
• Velmi vhodné pro trvalou výsadbu
• Vulkafarm minerální není hnojený, lze jej však na přání namí-

chat s hnojivem
• K dispozici jako pytlované zboží, Big Bag, sypké zboží nebo 

jako přeprava silážním vozem

0–12

0–12

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) sestávající 

z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, biotitu

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Urban farming

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek

• Složka pro přimíchání 
v případě nevhodných 
půdních podmínek

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,90 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,25–1,40 1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.% 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 

mm/min
0,6–20 

mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l 0,5–1,5 g/l

0–6/80–4

 Produkty   Farma

Vulkafarm® 

organický
Minerálně-organický univerzální substrát pro užitnou zahradu.

Podrobnosti:
• Základní komponenty: Láva, pemza, písek a kompost,  

na přání také s rašelinou
• Vhodný pro trvalé výsadby
• Vulkafarm 0–4 lze instalovat v tloušťce max. 45 cm 

Vulkafarm 0–6/8 lze instalovat v tloušťce max. 35 cm 
Při větších tloušťkách instalace je nutné použít navíc také 
Vulkafarm minerální jako spodní substrát.

• Produkty Vulkafarm 0–4 a 0–8 nejsou hnojené, lze je však 
na přání namíchat s hnojivem

• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží
• Vulkafarm 0–4 je k dispozici také přepravou silážním vozem

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin, 

sestávající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu, jílů různých druhů, obohacený 

kompostem

0–4 0–6/8

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek

• Urban farming

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba

97



telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–60 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 mm/min

Hodnota PH 6,0–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

Vulkafarm® 

Plus
Minerálně-organický univerzální substrát pro užitnou zahradu 
se zvýšeným obsahem organických podílů.

Podrobnosti:
• Základní komponenty láva, pemza, písek a kompost. 

Na přání také s rašelinou
• Lze instalovat max. do tloušťky 35 cm. Při větších tloušťkách 

instalace je nutné použít navíc také minerální Vulkafarm jako 
spodní substrát.

• Není vhodný pro trvalou výsadbu
• Ve srovnání s produktem Vulkafarm 0-6/8 s vyšší retenční 

schopností vody a vylepšenou akumulací živin = menší ná-
ročnost údržby + rychlejší růst mnoha plodin

• Produkt Vulkafarm 0-8 Plus není hnojený, lze jej však na přání 
namíchat s hnojivem

• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží

0–8

0–6/8

Složení:
Přírodní produkt, směs vyvřelých hornin, sestá-

vající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, jílů různých druhů, obohacený kompos-

tem a/nebo rašelinou

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek
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Experimentální ovocná a zeleninová farma na střeše.

Farma

Zdroj: Optigrün international AG

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Kontejnery
Substráty pro 

kontejnerovou výsadbu v exteriérech
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Optimální růst  
na nejmenším  

prostoru

Nemusí to být hned velká zelená střecha: 
Každá rostlina, ať už v truhlíku, na balkóně 
nebo v kontejneru na dvoře přispívá k tomu, 
aby se město stalo zelenějším místem, kde 
stojí za to žít. 

Běžný substrát pro květiny v kontejneru 
se však časem bakteriálně odbourává 
a zhutní. To zhoršuje provzdušnění 
a zmenšuje dostupný kořenový prostor.

Tomu zabraňují substráty Vulka Kubo díky 
vysokému obsahu minerálů a zajišťují 
tak trvale stabilní a dobře provzdušněný 
prostor pro kořeny. Přidání kompostu s 
řízenou kvalitou dle RAL a xylitolu zajistí 
dlouhodobý přísun živin.



na straně 106

Substrát pro 
kaktusy
Minerální nebo minerálně-
organická půda pro sukulenty.

Přehled produktů

na straně 104 na straně 105 na straně 106

Vulka Kubo 
organický 0–12

Vulka Kubo 
0–4 a 0–6/8

Vulkaflor®

na straně 104

Vulka Kubo 
minerální 0–12
Minerální venkovní substrát 
pro kontejnerové rostliny.

Minerálně-organický venkovní 
substrát pro kontejnerové 
rostliny.

Jemně zrnitý minerálně-or-
ganický venkovní substrát pro 
kontejnerové rostliny.

Jemně zrnitý substrát pro 
kontejnerové rostliny z lávy, 
pemzy a zeolitu.

Úvod   Kontejnery  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–15
Jemný / střední štěrk 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,90–1,00 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,35–1,60

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 60–150 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–15
Jemný / střední štěrk 30–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,70

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 0,1–1,0 g/l

Vulka Kubo 

minerální 0–12

Vulka Kubo 

organický 0–12

Minerální venkovní substrát pro kontejnerové rostliny:
• Základní komponenty láva, pemza, písek
• Pro systémy se zásobníkem vody a bez volného odtoku
• Stabilita vzrostlých rostlin díky dobrému propojení všech složek  
• Bez omezení tloušťky instalace
• Vhodný pro trvalou výsadbu
• Nehnojený, na vyžádání smíchání s hnojivem
• K dispozici jako pytlované zboží, Big Bag, sypké zboží nebo 

přeprava silážním vozem 

Minerálně-organický venkovní substrát pro kontejnerové rostliny:
• Základní složky láva, pemza, písek, xylitol a kompost. 

Na přání také s rašelinou 
• Pro systémy se zásobníkem vody a bez volného odtoku
• Stabilita vzrostlých rostlin díky dobrému propojení všech složek  
• Tloušťka instalace až 70 cm
• Díky vysokému obsahu minerálů se dobře hodí k trvalé výsadbě
• Bez hnojení, na vyžádání je možné smíchání s hnojivem
• K dispozici jako pytlované zboží, Big Bag, sypké zboží nebo 

přeprava silážním vozem

0–12

0–12

0–12

0–12
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 Produkty   Kontejnery  

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,90 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,25–1,40

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

Vulka Kubo 

0–4

Vulka Kubo 

0–6/8

Minerálně-organický venkovní substrát pro kontejnerové rostliny:
• Pro systémy se zásobníkem vody a bez volného odtoku
• Stabilita vzrostlých rostlin díky dobrému propojení všech složek
• Tloušťka instalace až 45 cm. Pro větší instalační výšky použij-

te jako spodní substrát navíc Vulka Kubo 0-12 minerální
• Díky vysokému obsahu minerálů se dobře hodí k trvalé výsadbě
• Bez hnojení, na vyžádání je možné smíchání s hnojivem
• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží 

Minerálně-organický venkovní substrát pro kontejnerové rostliny:
• Pro systémy se zásobníkem vody a bez volného odtoku
• Stabilita vzrostlých rostlin díky dobrému propojení všech složek
• Tloušťka instalace až 45 cm. Pro větší instalační výšky použijte 

jako spodní substrát navíc Vulka Kubo 0-12 minerální
• Díky vysokému obsahu minerálů se dobře hodí k trvalé výsadbě
• Bez hnojení, na vyžádání je možné smíchání s hnojivem
• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží

0–4

0–4

0–6/8

0–8

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromků v kontejnerech 

vysokých více než čtyři metry.

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky ≤ 10
Jemný / střední štěrk 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,70–0,80 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,00–1,10

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 200–400 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 0,1–1,0 g/l

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,90 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,30

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

Vulkaflor®

Substrát pro 
kaktusy

Minerální venkovní substrát pro kontejnerové rostliny 
• Základní složky láva, pemza, a zeolit 
• Pro kontejnerové systémy se zásobníkem vody
• Stabilita vzrostlých rostlin díky dobrému propojení všech složek  
• Bez omezení tloušťky instalace
• Díky vysokému obsahu minerálů se dobře hodí k trvalé výsadbě
• Nehnojený, na vyžádání smíchání s hnojivem
• K dispozici jako pytlované zboží, Big Bag, sypké zboží nebo 

přeprava silážním vozem 

Minerální nebo minerálně-organická půda pro sukulenty:
• Minerální směs: 

Základní složky láva a pemza. Na přání také s rašelinou.
• Minerálně organická směs: 

Základní složky láva, pemza a kompost. 
Na přání také s rašelinou

• Dobře se hodí pro trvalé výsadby 
Nehnojený, na vyžádání možno smíchat s hnojivem

• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag, sypké zboží

2–5

2–5

0–12

0–12
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Budova KÖ-Bogen, Düsseldorf
Truhlíky ve dvoře čtvrtého patra.

Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromků v kontejnerech 

vysokých více než čtyři metry.

Referenční projekty   Kontejnery  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Referenční  
projekty



Interiér
Substráty Zeobon pro interiéry
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Estetika  
a pohoda pod  

jednou střechou

V moderním pracovním prostředí a mnoha 
koncepcích vybavení kanceláří hraje oze-
lenění interiéru stále důležitější roli – srov-
natelnou s ergonomickým kancelářským 
vybavením nebo profesionálním osvětlením. 
Dnes je již vědecky prokázáno, že přitažlivá 
zeleň významně zvyšuje naši individuální 

pohodu a naši produktivitu a udržitelně 
optimalizuje potenciál odpočinku v kanceláři 
i v reprezentačním či obytném prostoru.



Ozelenění 
interiéru
od našeho partnera Zeobon

Ozelenění interiéru klade zvláštní požadavky na vegetační technologii. Při ozeleňování interiérů již došlo 
ke značným škodám právě v důsledku přílišné vlhkosti v půdě nebo substrátu. Proto musí být substrát, 
zavla-žování / odvodnění a přísun živin odpovídajícím způsobem vzájemně sladěny. Podle typu průtoku vody 
lze použít různé systémové instalace.

S jednovrstvým systémem vyvinutým společností Zeobon můžete univerzálně plánovat a „jednoduše“ rea-
lizovat výsadby v kontejnerech i na záhonech. Protože jednovrstvý systém Zeobon® se skládá, jak již název 
napovídá, pouze z jediné vrstvy. Celá struktura vrstvy je tak k dispozici jako nosná vegetační vrstva. Vysoký 
obsah zeolitu přitom dělá 
organickou hmotu jednoduše 
nadbytečnou. Zvláštní nároky 
na substráty klade ozeleňování 
vnitřních prostor v zoologických 
zahradách nebo tropických 
halách, kde se vytvářejí užitné 
krajiny. Zde jsme schopni  
podpořit architekty a stavebníky 
již ve fázi projektování.

Další informace a referenční 
projekty najdete na  
www.zeobon.de

Poptávky a dotazy na technické údaje: 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ozeleňování interiérů, obracejte se přímo Zeobon: 
 
Dr. Martin Upmeier
distribuce, aplikační poradenství

telefon +49 2644-60376-50
martin.upmeier@zeobon.com

Zeobon GmbH | Auf der Lay 15 | 533547 Dattenberg | www.zeobon.com

Substráty:
Zeostrat 2/8 

Zeoponic 3/8

Zeoponic 2/5

Zeoplant 0/10

Zeoplant plus 0/10

Red Bull hangár 7, letiště v Salcburku
Palmové výsadby mezi technickými exponáty

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Rybník
Rybníkové a filtrační substráty Zeobon
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Zdroj  
inspirace  

a oáza klidu

Voda je život – žádná jiná surovina na 
Zemi není pro lidskou existenci tak důležitá. 
Vodní plochy, ať už soukromý rybníček nebo 
velký rybník ve veřejném parku, přispívají 
nejen k estetice, ale také k naší pohodě. 
Udržovat tyto vodní plochy trvale čisté je 
však často spojeno se značnými nároky 
na filtraci a vysokými náklady. Výsadba na 
bázi přírodních zeolitů však nabízí optimální 
strukturu povrchu, takže mikroorganismy 

vodu rychle čistí přirozeným způsobem 
a odstraňují z vody toxické znečišťující látky 
nebo je činí zcela neškodnými.
Substráty byly vyvinuty speciálně také 
pro použití v systémech úpravy vody 
a rostlinných filtrech.
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Ozelenění jezírek
od našeho partnera Zeobon

Substráty pro čištění vody v jezírkách a rybnících ke koupání využívají různé přírodní procesy čištění.
Náš substrátový filtr Zeobon je aktivně promývané filtrační těleso. Na povrchu substrátu se tvoří biofilm, který 
se stará o redukci choroboplodných zárodků, snížení zákalu a usazování živin. Adsorpční procesy lze dále 
podpořit použitím zeolitů.

Rostlinný filtr Zeobon ST se primárně používá jako kořenový prostor pro podvodní rostliny. 
Ten není promývaný. Čištění vody u něj zajišťují samotné rostliny a vzniklé životní společenství.

Další informace a referenční projekty najdete na www.zeobon.de

Substráty:
Zeoclear ST 5/8

Zeoclear STZ 4/8

Zeoclear substrát pro vodní rostliny 0/4

Zeoclear jílové pelety 10 mm

Rybník na soukromé zahradě, Dattenberg
Ekologické ozelenění jezírka substrátem Zeoclear

Poptávky a dotazy na technické údaje: 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ozeleňování jezírek, obracejte se přímo na Zeobon: 
 
Dr. Martin Upmeier
distribuce, aplikační poradenství

telefon +49 2644-60376-50
martin.upmeier@zeobon.com

Zeobon GmbH | Auf der Lay 15 | 533547 Dattenberg | www.zeobon.com

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba



Stavba
Substráty a sypké materiály 

pro pozemní a inženýrské stavby
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Dosažitelné  
výzvy ve  

stavebnictví

Tam, kde se musí vejít rypadla a kolové nakla-
dače, dosáhnete se silou technologie Turbolift 
vysokých výkonů u všech druhů zásypu. 
Náš Turbolift nabízí možnost přepravovat 
hadicí dlouhou až 150 metrů materiál i na ta 
nejnepřístupnější místa, jako je například 
ozeleňovaná protihluková stěna, stavební 
prostor, nádrž, suterén či dutý prostor.

Maximální vzdálenost, kterou lze pomocí 
vozidel Turbolift překlenout, závisí na pře-
pravovaném materiálu, zrnitosti a obsahu 
vlhkosti. Jako zásypový materiál je k dispo-
zici láva, čedič, drť, štěrk, pemza, porfyr nebo 
keramzit o zrnitosti do 25 mm. Použití zrna 

o velikosti 8–16 mm zajišťuje, že v drenáž-
ním systému budou dobře odváděny průsa-
kové a vrstevní vody. Lze přitom dosáhnout 
hodnot EV2 85–100 MPa/m². S minimem 
2–3 stavebních dělníků a podporou našeho 
řidiče Turboliftu lze instalovat až 26 t materi-
álu během 1–1,5 hodiny.

To odpovídá např. u lávy zrnitosti 8-16 mm 
a objemu až 21 m³. Při zaplňování sta-
vebního prostoru produktem Lavadrän 
se dosahuje hodnot nosnosti až 95 MN/m² 
při hodnotách KF 2,7 m/s.



Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,4–1,70

Čedič
0–3

0–16

Barva*:
šedá (suchý), 
antracitová (mokrý)

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,5–1,80

Štěrk
0 – 2

0–16

Barva*:
světle šedožlutá s hnědými 
a antracitovými 
komponenty

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,65–1,90 1,2–1,40

Láva
1–5 2–80–3

2–16 8–160–16

Barva*:
od světle červenohnědé přes 
tmavě červenohnědou 
až po antracitovou barvu

Písek Štěrk

Zrno
(ø in mm)

Hmotnost, vestavěná
(t/m3) 1,80–2,20 1,50–1,80

Porfyr
2–5 2–80–16

2–26 8–16

Barva*:
šedohnědý až červenohnědý

Regionální suroviny
Některé suroviny a zrnitosti jsou k dispozici pouze regionálně. Rádi Vám podáme 
informace, jaké výplňové materiály jsou ve Vašem regionu k dispozici. 

Vyhledejte rovnou svého místního partnera na straně 18 nebo si 
nechte poradit na:
+49 2632 9548-0 | info@vulkatec.de | www.vulkatec.de

 Produkty   Výplně stavebních prostor   Stavba

2–5

8–16

2–8

8–16

* Jelikož se jedná o přírodní produkt, mohou se vyskytovat 
barevné odchylky.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Průsakový  
žlab
Revitalizované půdy, které předcházejí záplavám

Silné deště se v posledních letech vyskytují stále více. Kanály již nejsou schopny množství vody 
odvádět kontrolovaným způsobem. To má často za následek zaplavené sklepy a zdevastované 
komunikace.
Jedním z možných řešení je zadržet vodu na pozemku. Vedle zelené střechy, která dokáže vodu 
zcela zadržet nebo ji do kanalizace vypustit se zpožděním, se k tomu účelu nabízí také cisterna 
nebo průsakový žlab.

V případě průsaku žlabem se obvykle jedná o dutý prostor vyplněný hrubozrnnou horninou, který 
zachycuje vodu, a krycí vrstvu tvořenou revitalizovanou půdní zónou. Ta je založena jako žlab 
pro dočasné zadržení vody. V důsledku usazování biofilmu dochází při protékání vody revitali-
zovanou půdní zónou vedle mechanického také k biologickému (revitalizovanému) čištění vody. 
Použité suroviny, láva a pemza, jsou k tomu ideální.

V kombinaci se sprašovou půdou a kompostem s hlídanou kvalitou RAL je tak položen dobrý 
vegetačně-technický základ pro ozelenění trávníkem, rákosím nebo ostřicemi.
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1,0–10 

mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

0–6/8

Vulkaterra® 
trávník 0–6/8
Minerálně-organický substrát pro trávníky a průsakové systémy.

Podrobnosti:
• Základními složkami jsou spraše, láva, pemza, písek, 

kompost, na vyžádání také rašelina a hnojivo  
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH 

a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• I po dlouho trvajících nebo silných srážkách je již po krátké 

době použitelný
• Hodnota KF min. 10–4 m/s je ideální pro ozeleňování 

průsakových systémů
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:
0–6/8

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních 
ploch

• Revitalizovaná vrstva 
půdy v průsakových 
systémech

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin, sestávající 

z pyroxenu, olivínu, magnetitu, limonitu, biotitu, jílů 

různých druhů, obohacený kompostem

Konstrukce:
Drenážní substrát pro průsakové žlabové systémy, 
substrát pro krajinářský trávník

 Produkty   Průsakový žlab   Stavba

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Půdní filtr
Čistá voda přirozenou filtrací

Půdní filtr pro čištění povrchových odpadních vod obvykle sestává ze sedimentační nádrže 
a porostlé filtrační nádrže. Ve filtrační nádrži se biologicky čistí voda, která byla nejprve očištěna 
od plovoucích částic, tuků a olejů. Tím se z vody odstraní znečišťující látky předtím, než prosakuje 
nebo je vypouštěna do vodních toků.

Přitom lze využít mnohaleté zkušenosti získané provozováním čistíren odpadních vod na bázi 
rostlin. Vulkatec přitom spoléhá na osvědčené suroviny, lávu a pemzu, které jsou ideální pro 
osídlení důležitého biofilmu.
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 0,5
Jemný písek 25
Střední písek 50
Hrubý písek 0,5
Jemný štěrk 0,0
Obsah organické hmoty 0,0
Obsah uhličitanu (separační systém) 10  
Obsah uhličitanu (mísící systém) 25

Objemová hmotnost podle DIN 4226 1,10 g/cm3

Koeficient propustnosti 1,5x10-4 m/s

Hodnota pH (CaCl2) 7,7

Adsorpční kapacita 20 mmol eq/l

0–2

 Produkty   Půdní filtr   Stavba  

Vulkasoil® 0–2

Směs sypkého materiálu pro retenční půdní filtry.

Podrobnosti:
• Dobrá propustnost i při zhutnění
• Dobrý adsorpční potenciál znečišťujících látek
• Minerální akumulační systém
• Vysoká biologická aktivita
• Vynikající strukturní stabilita
• Odolnost proti segregaci
• Jednoduchá technická manipulace
• Odpovídá specifikacím projektovací příručky retenčního 

půdního filtru NRW

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Oblasti použití:
• Srážkové odtoky 

v mísícím 
a separačním 
systému

• Retenční půdní filtry

0–2

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 6
Střední / jemný štěrk 50
Obsah organické hmoty 0,0

Proctorova hustota 2,01 g/cm3

Obsah vody při Proctorově hustotě
(podíl na celkové hmotnosti v%) 26 

Objemová hmotnost podle DIN 4226 1,10 g/cm3

Koeficient propustnosti 3x10-4 m/s

Hodnota pH (CaCl2) 7,7

Adsorpční kapacita 20 mmol eq/l

Vulkasoil® 0–5

Sypká směs pro půdní filtry.

Podrobnosti:
• Vynikající strukturní stabilita 

Stabilní vůči segregaci  
• Dobrá propustnost i při silném zhutnění
• Dobrý adsorpční potenciál znečišťujících látek
• Uhličitanový akumulační systém
• Vysoká biologická aktivita 
• Jednoduchá technická manipulace
• Usazování anorganických znečišťujících látek
• Vázání a degradace organických znečišťujících látek
• Regenerační kapacita degradací znečišťujících látek
• Konzistentní složení
• Není nutné míchání na místě

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Oblasti použití:
• Srážkové odtoky 

v mísícím systému

• Srážkové odtoky 
v separačním systému

• Srážkové odtoky 
ze silnic

• Půdní filtr

0–5

Stavba   Produkty   Půdní filtry   

0–5
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Výplně stavebních prostor a dutin
dokonce i na těch nejnepřístupnějších místech, jako je instalační 

prostor, díky hadicovému vedení našeho turboliftu v délce až 150 metrů.

Půdní filtr 
Ve filtrační nádrži se biologicky čistí voda dříve zbavená 
plovoucích částic, tuků a olejů.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Průmysl   Produkty

Produkty pro 
průmysl

Brusiva  
a leštidla

Slévárna

Prášky a plniva na čistě minerální bázi lze nalézt v mnoha oblas-
tech každodenního života. Ovlivňují krycí vlastnosti a tok barev 
a podporují účinnost čisticích prostředků. Na základě různých 
kvalit pemzy vyrábí Vulkatec individuální křivky třídění dle zadání 
zákazníka z ekologicky šetrných a přírodních surovin pro čisticí 
prostředky, kosmetiku a dentální průmysl.

Aby se zabránilo tvorbě dutin v odlévaných polotovarech, jsou 
k licí formě připojeny další komory, které zpočátku během 
procesu odlévání kov jímají a poté jej při začínajícím tuhnutí 
opět vracejí do vlastní odlévací části. Tyto zásobníky se skládají 
z rozmanité směsi látek. Jednou složkou v této směsi je sušený 
a klasifikovaný pemzový materiál od společnosti Vulkatec.

Lávové grilovací 
kameny
Rovnoměrné rozložení tepla, absorpce přebytečného tuku a šťáv 
z masa – to jsou výhody, které u svého lávového grilu oceňují 
příznivci grilování po celém světě. Vulkatec vyrábí a prodává 
lávové kameny Vulkastones pro originální vybavení grilů i jako 
náhradní díly již 30 let. Ve speciálním procesu se láva šetrně 
zahřívá na přibližně 180°C a po určitou dobu na této teplotě 
udržuje. Tento postup jemně odstraní vodu zachycenou v pórech 
a zabrání prasknutí kamenů u koncového zákazníka. Podle přání 
zákazníka se láva dodává v polyetylenových pytlích připravených 
k prodeji nebo v kartonech s individuálním potiskem.



Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery
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Lehké agregáty od společnosti Vulkatec se používají ve fasád-
ních omítkách, lehkých a ohnivzdorných maltách, lepidlech 
na dlaždice i jako certifikované lehké agregáty do betonu. Samo-
nosná střešní konstrukce zastávky veřejné dopravy u berlínského 
hlavního nádraží byla realizovatelná teprve použitím našeho 
agregátu Vulkamix F0/3. Jako čistě minerální příměs nepředsta-
vuje Vulkamix žádnou zátěž ani při následné recyklaci.
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 Produkty   Průmysl

Vulkatec vyrábí a dodává plniva pro filtry, čističky odpadního 
vzduchu a nosný materiál pro katalyzátory a odkapávací tělesa 
čističek odpadních vod s přesně sladěnými třídícími křivkami 
a lávovými, pemzovými nebo čedičovými zrny, zbavenými ne-
čistot. V závislosti na konkrétní aplikaci lze materiál s úsporou 
času i nákladů plnit přímo do kontejnerů pomocí vlastních 
silážních vozidel.

Informace a technické údaje
Váš partner pro dotazy týkající se vulkanických surovin v průmyslu: 
 
Dipl.-Ing. Bernd Mutke
Produktový management pro průmyslové výrobky

telefon +49 2632 9548 13 | bernd.mutke@vulkatec.de

Výplně pro 
ekologické 
technologie

Protihlukové  
gabiony

Lehký  
agregát

Jako designový prvek v soukromém sektoru nebo na veřejných 
prostranstvích si gabionová zeď jako dekorativní a funkční stav-
ba získává v posledních letech rostoucí popularitu.
Čedičový a lávový materiál Vulkapor® navrstvený v drátěných 
koších zajišťuje opěrnou, obkladovou a zvukově absorpční 
funkci. Výstavba a konstrukce drátěných košů se liší v závislos-
ti na konkrétní aplikaci. Vulkapor® je mrazuvzdorný a odolný 
vůči povětrnostním vlivům podle TL Gab-Stb 16 (požadavky 
jako TL Gab-By) a rovněž odolný vůči mrazu a solím podle 
DIN EN 1367-6 ve spojení s letákem MIRO „Minerální výplňové 
materiály pro kamenné koše“, 1. vydání 2011. 



Vulkatec Riebensahm GmbH
Im Pommerfeld 2  |  56630 Kretz

telefon +49 2632 9548-0
fax +49 2632 9548-20

info@vulkatec.de
www.vulkatec.de

Ze zeleného základu.


