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Zielone ściany i obrazy wykonane z roślin, 
mchów i porostów poddanych procesowi 
stabilizacji są alternatywą dla zazielenie-
nia przestrzeni roślinami żywymi, których 
nie możemy lub nie chcemy zastosować  
w danym miejscu, co spowodowane jest 
np. brakiem dostępu do źródła naturalne-
go światła, przeciągami lub obawą przed 
zaniedbaniem roślin.

Obrazy i panele  
ścienne dO wnętrz

W 100% naturalne komponenty używane 
do wykonania zielonych dekoracji ściennych, 
poddane są procesowi stabilizacji. Rośliny 
te już nie rosną, wciąż posiadając wiele zalet  
tj. właściwości antystatyczne czy hipoaler-
giczne. Są również całkowicie bezobsługowe, 
ponieważ nie trzeba ich pielęgnować ani pod-
lewać. Stabilizacja zapewnia im żywotność 
od 8 do 10 lat, a nawet i dłużej. Chrobotek 
reniferowy, dzięki swojej niezwykle porowa-
tej strukturze, znakomicie pochłania dźwięk, 
poprawiając tym samym akustykę danego 
pomieszczenia. Dodatkowo, ustabilizowany 
porost spełnia funkcję naturalnego higrome-
tru, wskazując na poziom nawilżenia w da-
nym pomieszczeniu.
Nasze dekoracje wykonujemy w dowolnym 
wymiarze oraz kształcie. Do każdego zamó-
wienia podchodzimy bardzo indywidualnie.
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Obrazy i panele ścienne dO wnętrz
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ChRobotek 
ReNifeRoWy

meCh płaSki

ChRobotek ReNifeRoWy 
Gat. ii

meCh poDuSZkoWy

meCh poDuSZkoWy  
+ płaSki

juNGle mix Z użyCiem  
RośliN StabiliZoWaNyCh

NatuRalNy hiGRometR

abSoRpCja DŹWiĘku

hypoaleRGiCZNy

aNtyStatyCZNy

beZobSłuGoWy

NatuRalNy

od 1070 zł brutto m2 

od 1100 zł brutto m2 

cena obowiązuje  
przy zamówieniach 

do 10 m2

możliwość rabatu  
przy większej powierzchni

od 1500 zł brutto m2 

od 1700 zł brutto m2 

od 2600 zł brutto m2 

od 1600 zł brutto m2 
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OgrOdy wertykalne  
z użyciem żywych rOślin

ogród wertykalny inaczej „żywa ściana” 
sprawdza się jako wewnętrzna dekoracja 
naścienna. ogród wertykalny składa się  
z paneli wypełnionych roślinami. proponu-
jemy systemy ze zautomatyzowanym na-
wadnianiem, w otwartym lub zamkniętym 
obiegu wody. Całość instalacji naściennej 
może być dodatkowo zamknięta w ele-
ganckiej ramie wykonanej z odpowiednie-
go tworzywa.
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mobilna wersja ogrodu wertykalnego  
z obiegiem zamkniętym

przykładowy koszt ścianki mobilnej
2 panele + pompa

ścianka mobilna
2 panele + pompa

5427 zł brutto

Wyceny indywidualne

Wymiary pojedynczego panelu: 80 x 60 cm
możliwość łączenia, jak również dopaso-
wywania wymiarów pod indywidualne  
zamówienie.  

1 panel

przekrój z boku

2 panele

230V

OgrOdy wertykalne z użyciem żywych rOślin



98

panele ścienne  
z mchu żywegO

od 390 zł brutto m2 

panele wykonane są z różnych odmian 
mchu, niektóre z nich w zależności od 
czynników zewnętrznych mogą się rozwi-
jać, co uatrakcyjnia wygląd zielonej ściany. 
panele z mchu są odporne na suszę. przy 
długotrwałym braku wody mech zmienia 
kolor na brązowy, zaś nawodnienie go spowo-
duje w krótkim czasie jego zazielenienie się. 

panele mogą być wykorzystywane na ze-
wnątrz oraz wewnątrz budynku. Dobrze 
zachowują się w przestrzeniach nasłonecz-
nionych jak i zacienionych. 
posiadają wysoką zdolność pochłaniania 
pyłów oraz zanieczyszczeń, dzięki czemu 
stanowią naturalny oczyszczacz powietrza 
w domu i biurze.

OgrOdy wertykalne z użyciem żywych rOślin
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panele akustyczne
z chrObOtka

Chrobotek reniferowy dzięki swojej gąb-
czastej oraz porowatej strukturze, pochła-
nia nawet do dwóch razy więcej dźwięku 
niż inne materiały używane do poprawy 
komfortu akustycznego wnętrz. 

podłoże wykonane jest z gumokorka, co 
dodatkowo poprawia akustykę pomiesz-
czenia. panele mogą zostać podwieszone 
lub przymocowane do ściany. Dostępna, 
szeroka kolorystyka porostu umożliwia 
wzorzystą zabawę, ale wersja jungle rów-
nież pomoże nam zabezpieczyć się przed 
nadmiernym hałasem.

od 400 zł brutto szt 

Ręcznie wykonane panele akustyczne do 
studiów muzycznych, sal konferencyjnych 
i negocjacyjnych, czy innych zbyt hałaśli-
wych miejsc z wykorzystaniem skandy-
nawskiego mchu są profesjonalnym narzę-
dziem do lepszego zarządzania dźwiękiem 
i hałasem. 

panel akustyczny z góry panel akustyczny - profil

50-70 mm
13 mm

 50 cm x 50 cm Gumokorek z recyklingu

każdy panel pokryty jest warstwą chrobotka o grubości 5-7 cm.

a .95 absorpcja znamionowa kabiny przy 5000hz

trwałość 8-10 lat

Specjalnie przygotowany do instalacji modułowej

panele akustyczne z chrObOtka
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Dach zielony ekstensywny

Dach zielony intensywny

zielOne dachy

W dzisiejszych czasach rozwój terenów urbanistycznych jest nieunikniony.
Coraz częściej budujemy nowe domy, osiedla oraz biura na terenach zielonych, które do 
niedawna były naszymi „płucami”. 

Na szczęście dzisiejsza technologia pozwa-
la nam odtwarzać przestrzenie środowiska 
naturalnego, korzystając z zasobów przy-
rodniczych, poprzez zakładanie zielonych 
dachów na nowych budynkach, ich tara-
sach, dachach lub płytach garażowych.

Dachy zielone ekstensywne, to najpopu-
larniejsza forma zazielenienia objektów. 
odpowiedni dobór warstw, głównie drena-
żowej oraz wegetacyjnej, składających się 
na budowę zielonego dachu zapewni ro-
ślinom odpowiedni zasób wody. przestrze-
nie te charakteryzują się niską roślinnością,  
a przez swoje zdolności do akumulowania 
wody, są praktycznie bezobsługowe. 

Najczęściej stosowaną roślinnością na 
pokrycie dachów ekstensywnych są róż-
ne gatónki rozchodników, sukulentów, 
mchów, ziół oraz traw.Charakteryzują się 
one niskimi wymaganiami wegetacyjnymi, 
niewielką potrzebą konserwacji i podlewa-
nia. tworzą cienkie warstwy przez co nie są 
przeznaczone do częstej eksploatacji.

zielOne dachy

Dachy zielone intensywne w przeciwieństwie 
do ekstensywnych mogą być używane 
jako tereny rekreacyjne. Z powodzeniem 
więc elementy małej architektury tj. ścieżki, 
chodniki czy ławki mogą stanowić część zie-
lonej oazy. pozwala to na obcowanie z natu-
rą w przestrzeni miejskiej lub przemysłowej.  

Roślinność stosowana na dachach zielo-
nych intensywnych to różnorodne trawy, 
byliny, krzewy, a nawet drzewa. W przeci-
wieństwie do dachów bezobsługowych 
wymaga szeregu czynności pielęgnacyj-
nych: nawadniania, nawożenia i standar-
dowej pielęgnacji.

fot. Greenfond

Decydując się na dach zielony, warto wie-
dzieć, że do wyboru mamy dwa podstawo-
we typy, wyróżniane ze względu na charakter 
zazieleniania. Są to dachy z zazielenieniem 
ekstensywnym oraz intensywnym.
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