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Verander kale muren in
levendige groene oases
Levend groen aan de muur is een
doorslaand succes! Het bevordert een
gezond binnenklimaat, is geluiddempend en een prachtige eyecatcher
die op iedere voorbijganger indruk
maakt.
Ook kunnen groene wanden worden
ingezet als room divider om ruimtes
optisch in te delen. Het draagt bij
aan het creëren van meer privacy en
demping van omgevingsgeluiden.
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Een ideale oplossing voor flexibele
werkplekken in kantoren.
Groene wanden zijn er in allerlei
soorten en maten, voor binnen
en buiten, voor hydrocultuur en
grondcultuur, modulair en op maat
gemaakt. Kortom, voor elke situatie
is er een passende oplossing.
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Voordelen
van een
groene
wand
1. Er is weinig ruimte nodig om een
groene wand te plaatsen
2. Het filtert schadelijke fijnstof uit de
lucht
3. Verhoogt de luchtvochtigheid
4. Het verbetert een gezond
binnenklimaat
5. Heeft een positieve invloed op de
akoestiek in de ruimte
6. Kan worden ingezet als room divider
om meer privacy te creëren
7. Een ware eyecatcher
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Bin Fen Green Wall
De Bin Fen Green Wall is relatief snel en
gemakkelijk te bevestigen en adviseren wij
te beplanten met grondcultuur. Het systeem
bestaat uit een framewerk waaraan ieder
plantenbakje afzonderlijk wordt bevestigd.
Dit stelt u in staat om gemakkelijk enkele
planten te verwisselen.
De Bin Fen Green Wall werkt met een semiautomatische irrigatiesysteem, wat vanuit
een waterreservoir onder de groene wand
het water omhoog pompt. De bovenste
rij planten krijgen water doormiddel van
waterdruppelaars en via een overflowsysteem wordt zodoende iedere plant van
water voorzien.
De Bin Fen Green Wall is verkrijgbaar in
een modulair systeem van 79x16cm, die
u simpelweg boven, onder en naast elkaar
kunt monteren. Maar is ook verkrijgbaar
als bespoke systeem die geheel voor u op
maat gemaakt wordt.
•
•
•
•
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geschikt voor binnen en buiten
te beplanten met grond- en hydrocultuur
semi-automatische irrigatie
verkrijgbaar als room divider

NextGen Living Wall
NextGen Living Wall is uitstekend geschikt
voor hydrocultuur. U kunt de kweekpot
namelijk direct in de trays plaatsten. Dat
bespaart een hoop tijd met beplanten. De
NextGen trays zijn geschikt voor 13/12 en
15/19 hydrocultuur.
Het systeem kunt u handmatig of semiautomatisch vullen met water. Vul de
bovenste tray met water, die vervolgens
via een overflow-systeem overloopt in de
volgende tray.
De NextGen Living Wall is opgebouwd
uit modules die boven en naast elkaar
gemonteerd worden. De modules hebben
een standaard hoogte van 75cm, maar
zijn gemakkelijk in te korten doormiddel
van speciaal aangebrachte zaaglijnen. De
modules zijn verkrijgbaar in drie verschillende breedtes van 50cm, 75cm en 100cm.
• geschikt voor binnen
• te beplanten met grond- en hydrocultuur
• handmatige en semi-automatische
irrigatie
• verkrijgbaar als room divider
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LivePicture
LivePicture is als het ware een levend
schilderij van planten. Een schitterende
manier om groen aan de wand te bevestigen. De innovatieve plantcassettes zijn
geschikt voor potmaat 9/7 of 8,5. U kunt
de cassettes per stuk verwisselen en zo
eenvoudig de beplanting aanpassen.
In de lijst zit een waterreservoir verwerkt.
En dankzij de water absorberende cassettes
worden de planten voor vier tot zes weken
van water voorzien. Zodra het waterreservoir bijna leeg is, komt onderaan de lijst
een kleine gieter tevoorschijn.
Het systeem is in vijf verschillende afmetingen verkrijgbaar en eenvoudig aan
iedere wand te bevestigen met slechts
enkele schroeven.
•
•
•
•
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geschikt voor binnen
te beplanten met grondcultuur
handmatige irrigatie
verkrijgbaar als room divider
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Gepreserveerd mos
Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat het
gebruik van mos voor decoratieve doeleinden razend populair is. Met mos kunt
u werkelijk alle kanten op: van groene
wanden tot aan schilderijen, en zelfs op
maat gemaakte frames met bijvoorbeeld
een bedrijfslogo.
Het gepreserveerde mos is de meest
geschikte keuze wanneer u op zoek bent
naar een onderhoudsvriendelijke groene
wand. Het mos wordt behandeld met een
milieuvriendelijke en afbreekbare prepareervloeistof, waardoor het voor een lange
tijd goed blijft met behoud van de natuurlijke kleuren.
Het mos heeft geen licht of water nodig,
waardoor u het prima kunt toepassen in
ruimtes waar normale beplanting niet
mogelijk is. Om de kwaliteit van het mos
te behouden, mag de luchtvochtigheid niet
te hoog zijn. Het is daarom niet geschikt
voor ruimtes zoals een wellness center of
zwembaden.

Patch
moss

Pillow
moss

Flat moss

Island
moss (dark
green)

Island
moss
(spring
green)

Island
moss
(forest
green)

Ball moss

• geschikt voor binnen
• onderhoudsvrij
• niet geschikt voor luchtvochtige ruimtes
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Advies op maat
Voordat u een groene wand bestelt is het belangrijk om over een
aantal zaken na te denken. Denk dan bijvoorbeeld aan de functie
van de groene wand, de locatie van de groene wand, het onderhoud en de beplantingskeuze. Hierbij geven wij u graag professioneel advies.
Om het succes van een groene wand te doen slagen, is een belangrijk een doordachte beplantingskeuze te maken. Kies planten
die dezelfde waterbehoefte hebben en houd rekening met de
hoeveelheid licht die aanwezig is. Op locaties met weinig daglicht,
moet de groene wand extra belicht worden. Daarvoor zijn speciale
lampen verkrijgbaar.
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Webshop
NL |
In onze webshop vindt u ons complete assortiment en heeft u
direct inzicht in de prijzen en voorraad. Heeft u geen inloggegevens of extra hulp nodig? Neem dan contact met ons op via
sales@nieuwkoop-europe.com of +31 (0)297 363 163.

DE |
In unserem Online Shop finden Sie unsere komplette Produktpalette
und Sie haben einen direkten Einblick in die Preise sowie unseren
Vorrat. Haben Sie noch keine Login oder brauchen Sie Hilfe? Bitte,
kontaktieren Sie uns unter sales@nieuwkoop-europe.com oder
+31 (0)297 363 163.

EN |
In our web shop you will find our complete assortment and
you can directly see the prices and stock. Do you not have
login details or do you need some help? Please contact us at
sales@nieuwkoop-europe.com or +31 (0)297 363 163.

FR |
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez notre gamme
complète de produits, les stocks et les prix. Voulez-vous faire enregistrer vos données ou avez-vous besoin d’aide ? S’il vous plaît nous
contacter à sales@nieuwkoop-europe.com ou +31 (0)297 363 163.
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Please contact us for
more information:
Nieuwkoop Europe B.V.
Hoofdweg 111
1424 PE De Kwakel
Nederland
[t] +31 297 363 163
[f] +31 297 347 340
[e] sales@nieuwkoop-europe.com
[w] www.nieuwkoop-europe.com

