
ZÖLD FALAK  
BELTÉRI RENDSZER 

VÁLASZFALAK ÉS ZÖLDFALAK



PlantBox | Zöld falak beltéri rendszer

A PlantBox olyan átgondolt, a növények vízigényét biztosító 
modulok rendszere, mely lehetővé teszi, hogy otthonában, 
irodájában, gyáregységénél vagy üzlethelyiségében zöld 
homlokzatot alakítson ki. A Plantbox egyes elemei vízszintes 
irányban illeszkednek egymáshoz, míg vertikálisan egyszerű 
zárelemekkel kapcsolhatók össze. A modulméret alapján 
így a zöldfalak szélességben 600 mm szorzatainak, 
magasságban pedig 200 mm szorzatainak felelnek meg. 
A rendszer teljes mélysége 150 mm, az egyes elemek 
közvetlenül a tartófalon vagy a függönyfal tartószerkezetén 
nyernek rögzítést. Egy négyzetméternyi zöldfelület 
nedvességgel telített állapotban hozzávetőleg 70 kg tömeget 
tesz ki.

A rendszer telepítése rendkívül egyszerű. Minden 
modul hátoldalán rögzítésre szolgáló nyílások 
találhatók. Függőleges irányban elégséges, ha minden 
harmadik modul rögzítése történik meg  
a sima tartófalon. Semmiféle további vízszigetelés 
nem szükséges, a rendszer önmagában is tökéletesen 
vízálló.
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PlantBox | Üveg válaszfalakra  
is felhelyezhető



BELTÉRI MEGOLDÁSOK

Zöldfallal kiegészített 
válaszfalaink egyedivé 
teszik belső tereit.

PlantBox | Öntözés

A víz mindig a legfelül elhelyezett PlantBox-ba kerül, 
amint telítődik nedvességgel, a víz – a gravitációnak 
engedve – az alsóbb szinten lévő „dobozkába” kerül.

Az öntözés manuálisan vagy automata rendszerben is 
megoldható, ehhez tápoldat is használható. A szerelési 
munkálatok és a kis tartályok elhelyezése egyénileg 
is elvégezhető. Sőt akár konyhai zöldfűszerek 
termesztésére is használható.

EZERFÉLE NÖVÉNY
A zöldfal számtalan növényfajtának biztosít 

nagyszerű élőhelyet.

MEGVILÁGÍTOTT ZÖLDFAL
A növények így még szebbek és üdébb 

színűek lesznek.

EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG
Az öntözés manuálisan vagy automata 

rendszerben is megoldható. Kézi öntözés 
esetén a növényzetet elégséges kéthetente 

egyszer megöntözni.

VÁLASZFALAINKKAL EGYÜTT
Az üvegfelület és a növények  

egyedi belteret alkotva nagyszerűen 
kiegészítik egymást.

ZAJCSÖKKENTŐ HATÁSÚAK
A zöldfalak elnyelik a hangokat.

TISZTÁBB LEVEGŐ,  
EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZET

A beltéri növényzet tisztítja a levegőt és 
kellemes páratartalmat biztosít.
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PlantBox | Különböző megoldások

260/460  mm

600 mm 1200 mm 1800 mm 2400 mm
Korlátlan
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A FALAT KÜLSŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL  
IS FELÉPÍTHETI

A PlantBox-ok összeillesztése nagyon 
egyszerű, mindenki képes rá!

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI VÁLASZFALAK
A PlantBox a legkülönbözőbb helyeken  

is kiváló megoldást jelent.

MEGRENDELHETŐ E-SHOPUNKON 
KERESZTÜL

Ön megrendeli, mi szállítjuk. 
Szakembereink rendelkezésükre állnak.

ÖNTÖZÉS WIFI SEGÍTSÉGÉVEL
Csatlakozzon az internethez és használjon 

öntözésvezérlőt.

Elfeledkezett a zöldfal 
megöntözéséről?

Ez sem jelent problémát. A wifi 
hálózatnak és az interneten 
szofisztikált módon követhető 
öntözési lehetőségnek 
köszönhetően az öntözést 
bárhonnan elindíthatja!

Ráadásul ezt elég kéthetente 
egyszer megtennie!



VÁLASSZON NÖVEKET


Ficus pumila

Tradescantia 'Dark Green'Polystichum tsussimense

Chlorophytum variegatum Fittonia verschaffeltii Hedera helix 'Wonder'

Pellaea rotundifolia

Chamaedorea elegans

Spathiphyllum wallisiiPeperomia 'Pixie'



Begonia rex

Tradescantia zebrinaSaxifraga stolonifera

Begonia 'Curly Fireflush' Peperomia obtusifolia 'Green'Hedera helix 'Wonder'

Peperomia rotundifolia

Anthurium 'Red'

Tradescantia 'Dark Green'Polypodium vulgare



Begonia 'Lime Swirl'

Spathiphyllum wallisiiNephrolepis cordifolia 'Duffii'

Aloe vera Echeveria parvaEcheveria 'Black Prince'

Epipremnum aureum

Aloe mitriformis 'Black Gem'

Nephrolepsis 'Green Fantasy'Ficus pumila



Ficus pumila

Tradescantia 'Dark Green'Polystichum tsussimense

Chlorophytum variegatum Fittonia verschaffeltii Hedera helix 'Wonder'

Pellaea rotundifolia

Chamaedorea elegans

Spathiphyllum wallisiiPeperomia 'Pixie'



Begonia rex

Tradescantia zebrinaSaxifraga stolonifera

Begonia 'Curly Fireflush' Peperomia obtusifolia 'Green'Hedera helix 'Wonder'

Peperomia rotundifolia

Anthurium 'Red'

Tradescantia 'Dark Green'Polypodium vulgare



Begonia 'Lime Swirl'

Spathiphyllum wallisiiNephrolepis cordifolia 'Duffii'

Aloe vera Echeveria parvaEcheveria 'Black Prince'

Epipremnum aureum

Aloe mitriformis 'Black Gem'

Nephrolepsis 'Green Fantasy'Ficus pumila

N
övények | 600 LUX

N
övények | 1000 LUX

N
övények | 1500 LUX

PlantBox | A belső falba ültetésre alkalmas növények

 



KÜLTÉRI MEGOLDÁSOK

Tegye egész otthonát 
zöldebbé.A tetőtől 
kezdve a beltéri helyeken 
át egészen a kültéri 
megoldásokig.
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Legyen rajongónk, és légy része a történetnek...

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

LIKO-S Budapest
LIKO-S, Kft 

Barázda u.42  
1116 Budapest 
Magyarország

+36 1 433 42 68 | info@liko-s.hu

www.liko-falak.hu

INSTAGRAM


