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DONAR Groen: betrouwbare partner voor elke hovenier

DONAR Groen is specialist in professioneel handgereedschap voor de groene sector en dus onmis-
baar tijdens de jaarlijkse praktijkdag voor hoveniers in Biezenmortel. Het familiebedrijf bestaat al 
sinds 1995. Met een klein team bedient DONAR Groen een grote markt door te leveren aan diverse 
hoveniers, gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven, dierentuinen en pretparken.

Ook heeft DONAR Groen een raamovereenkomst met de landelijke vereniging voor sociale werkge-
legenheid Cedris, het overkoepelend orgaan voor alle sociale werkplaatsen. En dat zijn er behoorlijk 
wat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel, wat van DONAR Groen een 
betrouwbare partner maakt. DONAR Groen maakt graag kennis met hoveniers die op zoek zijn naar het 
beste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen, een duidelijk en overzichtelijk assortiment 
waar de mensen van DONAR Groen u graag over adviseren. Een heel belangrijke bijkomstigheid is dat 
DONAR Groen altijd voorraad heeft en dat de artikelen altijd binnen 24 uur worden geleverd in het hele 
land, want natuurlijk is een dag zonder het juiste gereedschap ondenkbaar. U bent tevens welkom om de 
materialen te komen ophalen. 

Nieuwe catalogus
Al deze artikelen staan overzichtelijk in de nieuwe catalogus. De 
catalogus biedt naast een overzicht van het gereedschap ook interes-
sante achtergrondinformatie over de merken die DONAR Groen voert, 
waaronder DeWit, Felco en Silky. De webshop www.donargroenshop.
nl biedt de mogelijkheid de producten op te zoeken en snel en gemak-
kelijk te bestellen. Ook particulieren kunnen bestellen via de webshop. 
Kom bij DONAR Groen langs om de catalogus mee te nemen en kennis 
te maken. Wij zien u graag op 19 september in Biezenmortel.

Greenmakers: specialist in  
groene daken

Greenmakers staat voor innovatie, ser-
vicegerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit. 
De brede kennis en ruime ervaring op het 
gebied van groendaken heeft ertoe geleid 
dat wij innovatieve groendaksystemen 
ontwikkelen. Greenmakers staat tijdens de 
Nationale Demodag Hoveniers op de onder-
werpenmarkt met drie producten: kant-en-
klaar groendak Readyroof, vegetatiematten 

en zon- en hitteresistente pluggen.

Readyroof
Readyroof is een kant-en-klaar groendak met 
meer dan tien soorten Sedum-planten. Dit 
element is zeer compact (39 x 59 cm) en licht 
van gewicht, waardoor het gemakkelijk te 
plaatsen is op platte en hellende daken (tot 
25 graden). Ten opzichte van de traditionele 
opbouw levert dit systeem 50 procent tijdsbe-
sparing op.

Vegetatiematten
Vegetatiematten van Greenmakers zijn 
eenvoudig aan te leggen op groene daken, 
trambanen, rotondes en in borders. De matten 
bestaan uit minimaal tien soorten Sedum, die 
95 procent volgroeid is. De mat wordt onkruid-
vrij geleverd.

Pluggen
Pluggen zijn compacte planten met een sterke 
wortelkluit; ze zijn resistent tegen zon, hitte en 
droogte. De plugplanten komen rechtstreeks 
van de kwekerij. De planten overwinteren 
buiten en zijn daardoor zeer afgehard. Door 
regelmatige snoei zijn de planten mooi bossig. 
Het assortiment bestaat uit Sedum, Delosperma 
en verschillende grassen en kruiden. 


