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WALLFLORE ®FLEX
Flexibel met de indeling en decoratie van uw ruimte.
De WALLFLORE® FLEX is een unieke mobiele
verticale binnentuin die kan worden toegepast voor
de decoratie en (tijdelijke) indeling van uw ruimte.
WALLFLORE® FLEX voorziet uw ruimte van een
bijzonder levendig en groen karakter.
In deze mobiele verticale tuin kunnen diverse type
beplanting worden toegepast.
Het systeem haalt de natuur naar binnen en beidt
daarmee vele voordelen:
- gunstig effect op het binnenklimaat
- akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping
van het geluid
- regelen van de luchtvochtigheid
- groen maakt mensen gezonder en leidt tot 15%
minder ziekteverzuim
- aantoonbare vermindering van stress
- filteren en opvangen van fijnstof en produceren
zuurstof (groene long in huis)
het systeem wordt aangesloten op een stopcontact, waarna de WALLFLORE® FLEX volledig
‘’stand alone’’ is. Het waterreservoir dient iedere 2
tot 3 weken te worden bijgevuld, afhankelijk van de
luchtvochtigheid en het type beplanting.
WALLFLORE® FLEX, plug-and-play
- De afmetingen en het ontwerp van
WALLFLORE® FLEX maken het systeem
gemakkelijk te verplaatsen.
- Het systeem opgebouwd uit een hoogwaardig
aluminium met een duurzame coating.
- De WALLFLORE® FLEX is uitgerust met een
stand-alone irrigatiesyteem.
- Het systeem kan worden uitgerust met een
moderne special inline LED verlichting.
- De stekker in het stopcontact en het systeem
regelt zichzelf.
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Technische datasheet WALLFLORE®FLEX
Standaard afmetingen
Ca.1250mm x 2100mm x 250mm (BxHxD).
Andere afmetingen mogelijk op aanvraag.
Irrigatiesysteem
De WALLFLORE FLEX beschikt over een waterreservoir van 45 Liter, dat circa iedere 14 dagen
bijgevuld moet worden. De irrigatiepomp voorziet
de wand van voldoende water en voeding.
De softwarematige aansturing maakt het mogelijk
de pompfrequentie in te stellen.
Bij laagwaterniveau zal het systeem een signaal
geven.
Planten
De plantkeuze is zeer divers en kan in overleg
worden bepaald. Een WALLFLORE FLEX bevat
112 planten.
Kleur
Afwerking in RAL-kleur naar wens
Inline LED verlichting
De WALLFLORE FLEX kan worden uitgevoerd
met een inline LED verlichting bestaande uit een
armatuur voorzien van 28 gerichten lenzen.
Garantie
2 jaar op het complete systeem.
Exclusief beplanting
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