
Green
Walls 
VOOR
HusH

mikomax.nl



Planten zĳn natuurlĳke luchtreinigers. Ze zĳn een
herinnering aan de vrĳgevigheid van moeder natuur.
Bĳ elke inademing filteren ze verontreinigende
stoffen eruit. Bĳ elke uitademing geven ze ons de
zuurstof die we nodig hebben om te leven en te
ontwikkelen. stelt u zich eens een levendige groene
muur van planten voor in een open ruimte.  
Wat doet dit beeld met u?

GREEN WALLS VOOR HUSH

Verbetering van de luchtkwaliteit verbetert de werkervaring. Met ons
complete Green Wall systeem kunt u de buitenpanelen van elke Hush
unit bedekken met planten. Het systeem wordt geleverd met een
frame, geïntegreerde bloempotten en elektronische irrigatie. Deze
levendige groene muur speelt in op de aspecten van een Biophilic
Design. Het is een mooie, gemakkelĳke en voor de hand liggende
manier om buiten naar binnen te halen.

  

 

De natuur binnen handbereik

Planten zijn de luchtreinigers van de natuur

Laat uw groene muur groeien



Onze directe omgeving stelt ons bloot aan giftige stoffen 
waarvan we ons niet altĳd bewust zĳn. stoffen zoals verfstoffen, 
bouwmaterialen, kleurstoffen, oudere soorten oplosmiddelen en 
lĳmresten. Deze stoffen hebben vluchtige toxines en kunnen in de 
lucht zitten die we inademen. Benzeen, xyleen, trichloorethyleen, 
formaldehyde en ammoniak zĳn enkele veel voorkomende 
voorbeelden. Toxines veroorzaken zwakte, duizeligheid, hoofdpĳn 
en irritatie van de slĳmvliezen in de neus, ogen, keel en luchtwegen. 
NAsA bestudeert al vele jaren kamerplanten en identificeert 
welke soorten het meest effectief zĳn bĳ het verwĳderen van deze 
toxines uit de lucht. Onderstaand een aantal aanbevolen planten.

Varen De grote bladeren van de varen zĳn natuurlĳke luchtbevochtigers. De 

bloemloze plant reinigt de lucht en neutraliseert de straling die wordt uitgezonden 

door elektrische apparaten, zoals tv's en computers. Dé reden waarom ze 

vaak populair zĳn op kantoor. Varens houden van vochten mogen vaak worden 

besproeid. In de winter is het een goed idee om ze regelmatig te besproeien met 

water op kamertemperatuur.

GraslelIe (sPInPlanT) Het groene gras van een spinplant vangt stof en 

giftige stoffen in de lucht op, zoals formaldehyde, xyleen, benzeen, koolmonoxide, 

aceton, ammoniak en zware metalen. De plant vermindert ook schadelĳke 

elektromagnetische straling. Het wordt daarom aangeraden deze te plaatsen in de 

buurt van uw werkplek. Eén middelgrote plant kan de lucht van een omgeving tot 

200 m2 zuiveren! De plant produceert actief fytonciden (stoffen met antibacteriële 

en fungiciden) waardoor de levensvatbaarheid van 80% van de pathogene micro-

organismen wordt beperkt. spinplanten genieten van goed gedraineerde grond 

en indirect licht.

VIOOlBlaDPlanT Een elegante plant die geschikt is voor op kantoor. De 

vioolbladplant onderscheidt zich door zĳn leerachtige glanzende bladeren. 'Ficus 

Robusta' is een van de mooiste in zĳn soort. Ficus Robusta is effectief in het 

verwĳderen van formaldehyde uit de lucht, dus deze wordt vaak gebruikt als een 

natuurlĳke luchtreiniger. De plant tolereert hoge temperaturen, houdt van helder 

en indirect licht en heeft regelmatig water nodig.

sPaTHIPHYllUM (lePelPlanT) Een spectaculaire plant die de lucht 

zuivert van giftige stoffen zoals formaldehyde, benzeen, xyleen, trichloorethyleen 

en koolmonoxide. Terwĳl het koolstofdioxide in zuurstof verandert, breekt de 

spathiphyllum schadelĳke stoffen in het milieu af en bevochtigt het de lucht. Het 

absorbeert ook schimmelsporen en schadelĳke straling welke door elektronische 

apparaten wordt uitgezonden. De plant heeft zelfs een plek op NAsA's lĳst 

van de top 10 planten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis. 

spathiphyllum is mooi en delicaat, maar toch wild. Het geeft de voorkeur aan licht 

met gedeeltelĳke schaduw en heeft wekelĳks water nodig.

WĲ raDen De VOlGenDe PlanTen aan 
VOOr UW Green Wall.

PlanTenGIDs
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3 VerscHIllenDe DIMensIes
(b / d / h)

640 / 220 / 2148 mm
Past bij:  
hushPhone

640 / 220 / 2212 mm 
Past bij:  
hushMeet.s,  
hushMeet.open.s
hushMeet.L  
hushTwin 

1110 / 220 / 2212 mm
Past bij:  
hushWork  
hushMeet  
hushMeet.open
hushMeet.L

Controleer de bodemvochtigheid één keer per week.

Schakel indien nodig het irrigatiesysteem in.

Vul elke Green Wall met planten met vergelĳkbare zorgvereisten (water, licht, temperatuur).

1  Antraciet metalen frame.

2  Bloempotten met irrigatiekanalen.

3  Vaste basis met geïntegreerde glasbak.

4  Handmatig aangestuurd elektronisch irrigatiesysteem.

5  Bevestigingsarmen.

       Planten niet inbegrepen

TecHnIscHe  
sPecIfIcaTIes
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