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Plantenschilderij in verschillende maten
In de gepatenteerde LivePicture komen innovatie, design en groen op een unieke wijze samen. LivePicture
is een schilderij geproduceerd uit kwalitatief hoogwaardige materialen, zoals een lijst van gepoedercoat staal en
een verwisselbaar systeem van plantcassettes. Het in de lijst geïntegreerde watergeefsysteem, voorziet de planten
vier tot zes weken van water. Door dit innovatieve systeem is er geen electriciteit of pomp nodig om de planten te
voorzien van de juiste hoeveelheid water en voeding. Door gebruik van verschillende plantensoorten kan er op
kunstzinnige wijze gespeeld worden met blad- en kleurpatronen. Dit maakt LivePicture een persoonlijk design aan
de wand van iedere leef-, leer- of werkomgeving inclusief alle positieve eigenschappen van levend groen.

VOORDELEN

EIGENSCHAPPEN

•

Verbetert de luchtkwaliteit door

•

Snelle en eenvoudige installatie

zuurstofproductie en fijnstofbinding

•

Geïntegreerd watergeefsysteem

•

Productiviteit en creativiteit nemen toe

•

Géén elektriciteit of pomp nodig

•

Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag

•

Waterreservoir voor 4 tot 6 weken

•

Verbetert leef, leer- en werkklimaat

•

Voorzien van vol- en leeg indicatoren

•

Sfeerverhogend

•

Verwisselbare plantcassettes

•

Verbetert de akoestiek in een ruimte

•

Volledig recyclebaar

•

Verwisselbare lijst

•

Kan op nagenoeg alle wanden geïnstalleerd

binnen
hotel

buiten
keuken

kantoor
horeca

school
wachtruimte

TECHNISCHE INFORMATIE
AFMETINGEN (L x H x D)
LivePicture is verkrijgbaar in vijf verschillende formaten.
LivePicture 1 : 72 x 72 x 7 cm
LivePicture 2 : 112 x 72 x 7 cm
LivePicture 3 : 152 x 72 x 7 cm
LivePicture 4 : 192 x 72 x 7 cm
LivePicture XL : 112 x 170 x 7 cm
GEWICHT (EXCL. WATER EN PLANTEN)
LivePicture 1 : 12,0 kg
LivePicture 2 : 16,6 kg
LivePicture 3 : 21,1 kg
LivePicture 4 : 25,5 kg
LivePicture XL : 35 kg
7cm

worden.

INHOUD (IN LITERS)
LivePicture 1 : 14 liter
LivePicture 2 : 19 liter
LivePicture 3 : 24 liter
LivePicture 4 : 29 liter
LivePicture XL : 38 liter
KLEUREN
LivePicture is beschikbaar is drie standaard kleuren; zilvergrijs,
wit en antraciet. Overige (RAL) kleuren en personalisatie met
eigen logo, design of foto zijn op aanvraag mogelijk.
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