GreenBo
POŽÁRNÍ DESIGNOVÉ PŘÍČKY

VERTIKÁLNÍ KVĚTINOVÁ ZAHRADA A MECHOVÉ STĚNY

Květinové zelené stěny
Zelené stěny GreenBo jsou originálním a po všech směrech pozitivním
interiérovým prvkem, odrážejícím aktuální zelené trendy v architektuře.
Vertikální zelené stěny jsou přírodním stimulantem energie, pozitivně

	
Zlepšení mikroklima prostor
	
Pohlcování toxin, zvlhčení a filtrace vzduchu
	
Zlepšení tlumení hluku a akustické energie

ovlivňují psychiku osob v jejich blízkosti.
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Konstrukce
Zelená stěna GreenBo může být součástí stěny (obr.1), nebo

Jeden z bočních krytů stěny může být výklopný, s prostorem

může být samostatně stojícím dělícím prvkem (obr.2). Je zpravidla

pro umístění technologie. Variabilita konstrukce a nízké nároky

osazena v příčce MiltDesign, nebo na jiné nosné konstrukci. Spodní

na podlahovou plochu umožňují vytvoření jak velkolepých zelených

zásobníková vana je vyrobena z nerezového plechu s komaxitovou

stěn ve velkých prostorách, tak i menších instalací všude tam, kde je

úpravou, v ekonomické variantě v plastovém provedení.

místa nedostatek.

Varianty konstrukce

obr. 1
zelená stěna
součástí stěny

obr. 2
samostatně
stojící zelená
stěna
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Závlahový systém
Voda je rozváděna oběhovým systémem pomocí čerpadla

i v kombinaci s ručně doplňovaným zásobníkem vody, bez nutnosti

s mechanickým dopouštěním. V ideálním případě je vhodné napojení

napojení na přívod vody a odpadní systém. Automatické spínání

na zdroj vody a kanalizaci. Závlahový systém je však možné používat

závlahy je řízeno časovačem.

Osvětlení
Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících vitalitu zelené stěny

potřebné složky slunečního záření a zajistit tak jejich trvalou krásu

GreenBo je světlo. Pouze vyjímečně světlé interiéry mají dostatečně

a prosperitu. Světla s LED diodami o intenzitě osvětlení min. 600 lx,

dobré přirozené světelné podmínky pro úspěšné pěstování rostlin

jsou výklopná, s možností správného směrování a mohou být

ve vertikálních zelených stěnách. S pomocí speciálních svítidel,

zapuštěná nebo podvěšená na podhledu.

která vyzařují určité barevné spektrum, dokážeme rostlinám nahradit
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Rostliny

Pěstební systém

Široká škála rostlin vhodných pro pěstování v hydroponii umožňuje

osazená živými rostlinami, se stane nejen výrazným prvkem, ale

Nádoby pro pěstování rostlin jsou vyrobeny z tvrzeného PVC.

zeminy. Tím je dosaženo výrazného omezení výskytu hmyzu, hub,

vytvářet koláže na míru konkrétnímu interiéru. Je nutné brát v potaz

zároveň vytvoří vám, vašim klientům a zaměstnancům prostředí,

V ekonomické variantě je pro osazení rostlinami používána geotextilie.

plísní a zápachu.

světelné a tepelné podmínky a také vzdušnou vlhkost prostoru.

které bude trvale harmonicky působit na všechny smysly.Jsme

Rostliny jsou pěstovány hydroponicky, v přírodním kamenivu, bez

Zelenou stěnu GreenBo osazujeme vzrostlými rostlinami – ihned po

připraveni vytvořit návrh na míru, dle vašich požadavků.

instalaci a předání díla je dosaženo perfektního vizuálního efektu.

Zajistíme kompletní realizaci, poradenství a servis.

Vpusťte skutečnou zelenou do vašeho interiéru. Stěna GreenBo,
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Aglaonema commutatum

Anthurium andreanum

Asplenium nidus

Scindapsus aureus

Scindapsus „Neon“

Schefflera arboricola

Calathea rufibarba

Codiaeum variegatum

Dracaena compacta „White Stripe“

Spathiphyllum

Syngonium

Alocasia x amazonica

Dracaena fragrans

Chlorophytum comosum

Philodendron scandens

Codiaeum

Maranta

Tradescantia

GreenBo

GreenBo
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Mechové stěny a obrazy
Mumifikovaný mech je z bezúdržbová záležitost. Jedná se
o konzervantem stabilizovaný živý mech, který v krásném svěžím stádiu
vydrží 10–15let. Nemusíte ho zalévat, zastřihovat ani rosit, není totiž
již živý, jen tak vypadá. Mech nepotřebuje péči běžné rostliny. Jen je
potřeba decentně oprášit prachovkou, případně fénem s nízkou teplotou.

	
Přírodní
	
Bezúdržbové
	
Vytváří příjemné a pohodové klima
	
Indikátor aktuální vlhkosti vzduchu
	
Akustický tlumič

Mech by neměl být vystaven blízkosti tepelného zdroje v místnosti a to
i přímému světelnému záření (není odolný vůči UV záření).
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Pracujeme s mechem kopečkovým, plochým a lišejníkem.
Lišejník
má stejné použití jako mech, ať už na velkých plochách stěn a nebo

podtrhneme jeho strukturu a odhalíme jeho 3D efekt. Malé barevnostní

obrazech. Tento měkký a flexibilní mech se hodí k moderním

odchylky jsou znakem, že je to přírodní produkt, není to vada výrobku.

materiálům a je symbolem novodobého ekologického myšlení.
Barvený do různých barevných odstínů.

Plochý
stabilizovaný mech se většinou používá jako podklad pro kopečkový

Kopečkový
je vypouklý, čímž vytváří zajímavou strukturu u stěn a obrazů, které
z něho vytváříme. Je velmi vhodné ho nasvítit LED osvětlením, čím

Kromě již běžného designu vycházejícího z kombinace
různých druhů mechů realizujeme mechové stěny a obrazy
v aranži s konzervovanými rostlinami.
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mech. Tyto dva druhy se dají kombinovat dle přání zákazníka. Plochý
mech v kombinaci s kopečkovým mechem vytváří výrazné plastické
plochy.

Nabízíme nekonečné možnosti kombinací a designu.
Znalostí mechového materiálu a floristického umu vznikají
zcela originální díla (např. firemní loga z mechu).
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Druhy provedení mechových obrazů

Plochý a kopečkový

Lišejník
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Kopečkový

Typy orámování mechových obrazů

Džungle

Hliníkový okraj

Dřevěný okraj
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Treláž

Interiérové květináče

Treláž je interiérový designový prvek z nerezových lanek, který vytváří podporu popínavým rostlinám.

Doplňkově dodáváme do interiérů i designové volně stojící květináče s vzrostlými rostlinami.

Může stát samostatně a vytvářet jakýsi paraván v interiéru a nebo být součásti příčky. Treláž nabízí

Truhlíky zabudované do skříněk rozdělující interiér. Případně převislé květináče na zeď. Veškerou

živý „zelený plot“ všude tam, kde chcete získat soukromí či zelení oddělit určitý prostor.

zeleň navrhujeme na základě požadavků klienta a podmínek (světelných, teplotních) daného interiéru.
Nabízíme i pravidelný nebo jednorázový květinový servis. Staráme se, aby květiny byly zdravé
a zůstával z nich dojem bujnosti a čerstvosti.
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Stavební připravenost
Stavební prostorové umístění
	zvolené místo pro zelenou stěnu nutno zvolit
i s ohledem na eliminaci případných negativních vlivů
(vzduchotechnika, přímé sluneční světlo)
	nutné zvolit vhodné umístění technologii a ovládání závlahy
	technologie může být umístěna na stěně, nebo stropě či
nad stropním podhledem, eventuelně v přilehlé nice

Přívod vody
	přívod pitné vody v pravém či levém okraji plánované
zelené stěny
	trubka s vnitřním závitem, zakončená ve vhodné výšce
od podlahy kulovým ventilem

Poznámky
Přívod elektřiny
	požadujeme připravenost souběžně s vodovodním
přívodem v pravém či levém okraji plánované zelené
stěny
	kabely zakončené ve vhodné výšce od podlahy (stačí
vysmyčkovaný kabel u stropu)
	samostatné jištění (samostatný okruh)

Osvětlení
	samostatný nezávislý okruh s možností časování
	svítidla instalována od stěny ve vzdálenosti dle výpočtu
osvětlení
	sarevné spektrum blížící se dennímu světlu, pro růst
rostlin 4000–6500 K a index podání barev Ra=90

Přívod odpadu
	odpadní potrubí zapuštěné zároveň se stěnou (platí
pro verzi s automatickým doplňováním vody)

Technická specifikace
Skladba květinové stěny
	podkladní dřevěná OSB deska, kotvená k nosné
konstrukci podkladu potažená paropropustnou folií
	plastové truhlíky na květiny vzájemně propojené tak, aby
byla umožněna komplexní závlaha
	květináče umístěné v horizontálních truhlících
	nerezová zásobníková vana se systémem automatické
závlahy
	bočnice pevná či výklopná zakrývající technologii
vertikální stěny

Typy stěn
	
rovná – od podlahy až po strop či podhled, včetně bočnic
či nadpraží
	
na konzolách – zavěšená nad skříňkou, nebo v prostoru
	
v nice – obložená dřevěným obkladem, nebo zapuštěná
ve stěně
	
rohová – vnější nebo vnitřní roh

Celková tloušťka květinové stěny od nosné konstrukce je cca
20 cm (v závislosti na zvoleném typu rostlin, až + 5–10 cm)

Technologie zavlažování
Voda se dopouští do zásobníkové vany buď:
	
automaticky – řízeno regulačním ventilem s časovačem
napojeným na detekční čidla umístěné ve vertikální
zahradě (nutný odpad)
	
manuálně – pomocí kulového ventilu
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