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Levende grøn væg
Natural Greenwalls® er et bæredygtigt, dansk  patenteret 
 plantevægssystem. Den fleksible plantevæg er smuk, levende, 
nem at vedligeholde og giver indeklimaet et løft.

Hvorfor en plantevæg?
Grønt er godt for mange ting. Godt for sjælen, 
godt for inde klimaet og godt for helbredet.

En plantevæg er den optimale måde at sikre både arbejdsmiljø, 
trivsel og sundhed – på en måde som passer fantastisk  
godt ind i den moderne arkitektur, der ofte er karakteriseret  
af stål, beton og glas.

Her får du et overblik over en række af de miljømæssige goder, 
der er sikret med en plantevæg fra Natural Greenwalls®.

• Forbedret indeklima med øget luftfugtighed

• Dæmper støj

• Skaber et beroligende organisk miljø

• Mindsker stress og sygefravær

Vil du vide mere...
Kontakt Ulrich Grønning på tlf. 20 43 27 26 
eller skriv på ug@naturalgreenwalls.com
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Overløbsrør

Greb til drypslange

Bundrist med forbindelse til afløb

Bagvæg (støbeplade)
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Vandingssystemet
Drypvandingssystemet giver 100% kontrol over 
vandingen, så man undgår at udtørre de øverste 
planter og overvande de nederste.

I bunden af potten er der et vandreservoir. 
Det indbyggede vandreservoir gør, at planterne 
kun behøver at blive vandet ca. hver tredje uge. 

Hvis vandstanden når over vandreservoirets 
kant, bliver vandet afledt gennem risten  
til de rør, som forbinder alle potterne.

Eventuelt overskudsvand fra én plante løber 
således ikke videre til andre planter på væggen. 
Derved undgås spredning af eventuelle syg-
domme og man undgår overvanding.

Vandingsmetoden gør systemet meget sikkert 
og sørger for optimale vækstbetingelser  
for planterne, uanset hvor i plantevæggen  
de er placeret.

Natural Greenwalls skinner

Natural Greenwalls plantekassetter

Overløbsrør

Greb til drypslange

Bundrist med forbindelse til afløb

Bagvæg (støbeplade)

6 x 5 
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Vi monterer forskalling til brug for  fastgørelse 
af bagvæg.

Opsætning af bagvæg i form af 
vandfaste plader.

Natural Greenwalls® skinner monteres, dryp-
slanger sættes i og der afsluttes med fittings.

Drypvandingssystemet testes.

De valgte planter medbringes tilplantet  
i Natural Greenwalls® plantekassetterne.

Den færdige Natural Greenwalls® plantevæg – her afsluttet med en grålakeret aluminiumsramme.Natural Greenwalls® plantekassetterne 
klikkes i skinnerne.
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https://www.youtube.com/watch?v=NHfxIsPRtEA


Hvidtjørnvej 22  •  DK-5200 Odense V  •  Danmark  •  +45 71 99 27 26  •  www.naturalgreenwalls.com  •  info@naturalgreenwalls.com

Bæredygtigt og patenteret system
Natural Greenwalls® er en ny og epokegørende løsning, 
når det drejer sig om at styrke det grønne miljø i virksomheder 
og offentlige rum. 

Ulrich Grønning har udviklet det enestående, bæredygtige 
og driftssikre system, som blev patenteret i 2014.

Et højt ambitionsniveau i hele udviklingsprocessen har resulteret 
i et system, der især udmærker sig på tre hovedområder:

•  Driftssikkerhed
– vandtæt og renligt

•  Bæredygtigt
– lavt vand- og energiforbrug, genanvendelige materialer

•  Kvalitet
– lang levetid og fleksibelt, intelligent design

Vil du vide mere...
Kontakt Ulrich Grønning på tlf. 20 43 27 26 
eller skriv på ug@naturalgreenwalls.com




