Oasis Living Green Wall
is een onderdeel van Roessink interieurbeplanting

GROEN IN UW INTERIEUR

voor een frisse werkomgeving
Groene wanden zijn de laatste jaren trendsettend in innovatieve architectuur. Al in
de ontwerpfase van nieuwbouw of renovatie houden (interieur)architecten rekening
met de mogelijkheid binnenshuis groen te integreren. De schitterende decoratieve
en representatieve waarde is direct voelbaar en functioneel.
Er zijn vele mogelijkheden voor groene wanden in uw interieur, zoals groene wanden,
mobiele groene wanden, groene gevels en scheidingswanden. Met groene wanden
zijn de meest creatieve en bijzondere oplossingen mogelijk voor uw woning of bedrijf.

DE OASIS LIVING GREEN WALL
Onze unieke wand is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Is in ieder interieur
toepasbaar en is geschikt voor grond- en hydrocultuur planten. Onze elementen hebben
een afmeting van 30 x 20 cm hierdoor hebben ze een grote toepasbaarheid. De wand is
leverbaar in de kleuren zwart en wit.

BEPLANTING- EN VERLICHTINGSPLAN
In samenwerking met de klant stellen wij een beplanting en verlichtingsplan op, dat naadloos past bij het
interieur. Laat u verassen door de oneindige beplantingsmogelijkheden. Uit ervaring blijkt dat voldoende
licht cruciaal is voor een groene wand, elke wand heeft tussen de 700 en 900 lux nodig om zo optimaal te
kunnen groeien.

SCHONE LUCHT EN BETERE
LUCHTVOCHTIGHEID
Uit onderzoek is gebleken dat luchtkwaliteit van grote invloed is op het
welzijn en de productiviteit van medewerkers. Een tekort aan frisse lucht, te veel
verontreinigende stoffen en te hoge concentraties aan CO2 kunnen de productiviteit met
wel 10% doen afnemen. In de meeste gevallen is een combinatie van natuurlijke ventilatie
en mechanische klimaatbeheersing effectief om de luchtkwaliteit te verbeteren.

UNIEKE TOEPASSINGEN
Elke Oasis Living Green Wall wordt op maat gemaakt, hierdoor is bijna elke
wand te bekleden. De elementen hebben een afmeting van 30 x 20 cm
waardoor er unieke toepassingen mogelijk zijn.

LEVENSDUUR

Indien de juiste manier van verzorging wordt toegepast, is er een jarenlange levensduur
van de green wall mogelijk. Roessink Interieurbeplanting heeft voor elke wand een
aangepast onderhoudsprogramma waardoor de wand in optimale conditie blijft.
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Roessink Interieurbeplanting
Keijenborgseweg 2a
7021 KP Zelhem
0314 - 34 52 14
info@roessink.com

www.roessink.com

