
Productspecificatie
Aqua-Flora® filtermatten



Algemene omschrijving 

Aqua-Flora® filtermatten type FM 15: de basismatten met afmeting: 

5 x 1 m., zijn vervaardigd uit 100% kokosvezels en worden samenge-

steld uit een gevlochten onder- en bovenmat met maasopeningen van 

ca. 17-25 mm. Tussen de onder- en bovenmat bevindt zich een vulling 

bestaande uit losse kokos-vezels, zodanig dat de totale matdikte ca. 3.5 

- 4,0 cm. bedraagt, aan alle vier de zijden volledig geconfectioneerd. De 

Aqua-Flora® filtermatten zijn al op onze kwekerij ingeplant met jonge 

oever- en waterplanten, in het jaar daaraan voorafgaand opgekweekt. 

Planten zijn minimaal één groeiperiode d.w.z. minimaal 5 maanden, in 

de Aqua-Flora® filtermatten in onze kwekerij voorgegroeid. Bij aflevering 

zijn de rhizomen en het wortelpakket goed ontwikkeld en zijn prominent 

zichtbaar aan de onderzijde van de mat.

Toepassing 
Binnen no-time maak je van een kale oever, een natuurvriendelijke 

oever! Tevens zeer geschikt als erosiebescherming. Naast het esthetische 

aspect, het ziet er natuurlijk prachtig uit, zijn er nog een aantal voorde-

len. Natuurviendelijke oevers bevorderen niet alleen de biodiversiteit, op 

micro- en macrofauna-niveau. Het toepassen van onze Aqua-Flora® ma-

terialen hebben een waterzuiverend effect én dragen bij aan een betere 

waterkwalitieit. Daarmee ben je een stap dichterbij, in het voldoen aan 

de eisen van bijvoorbeeld de Kader Richtlijn Water.

De Aqua-Flora® matten worden veelal toegepast bij flauwe oevers en 

in plas-draszones. Voor stijlere taluds hebben wij andere Aqua-Flora® 

oplossingen. 

Check daarvoor onze Aqua-Flora® rollen en Aqua-Flora® Floatlands. Voor 

elke watergang een Building with Nature oplossing!

Daarnaast zijn onze Aqua-Flora® materialen allemaal onderhoudsarm. 

Bij de aanwezigheid van veel watervogels, raden wij aan om een anti-

vraatconstructie toe te passen.
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Technische specificaties Aqua-Flora® filtermat

Lengte:

Breedte:

Toelaatbare lengteafwijking:

Toelaatbare breedteafwijking:

Dikte:

Afwerking kokos filtermat:

Materiaal samenstelling: 

Maaswijdte van de kokosweefsel-mat:

Kokosgaren:

Drooggewicht kokos filtermat:

Kokosvezel vulling:

 
 
Lengte individuele kokosvezel:

5,00 m1 .

1,00 m1 (standaard) Andere formaten op aanvraag

+/- 4%

+/- 8%

ca. 3,5 - 4,0 cm. 

Aan vier zijden volledig geconfectioneerd

100% organisch en volledig 

biologisch afbreekbaar 

ca. 17 - 25 mm. 

ca. 5,0 mm. garendiameter

ca. 1.500 gram/m2.

Onbehandelde kokosvezels, geproduceerd  
d.m.v. ecologische landbouwmethoden  
en 100% biologisch afbreekbaar .

ca. 100 - 200 mm.

Technische specificaties van het plantmateriaal in de 
Aqua-Flora® matten

Aantal planten per m2.:

Plantmateriaal: 

Doorworteling:

Plantsoorten:

14 - 20 stuks planten per m2. 

Minimaal 1,5 groeiseizoenen oud en 
minimaal 1 groeiseizoen in de kokosmat 
voorgegroeid.

Rhizomen en wortelpakket zijn goed 
ontwikkeld en prominent zichtbaar 
aan de onderzijde van de Aqua-Flora® 
filtermat

Conform de standaard plantschema’s 
of conform een klantspecifieke plant-
schema.


