
LIVEDIVIDER PLUS



TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN
Het formaat van LiveDivider PLUS is (b x h x d):
LiveDivider PLUS 1: 112 x 81 x 19 cm
LiveDivider PLUS 2: 112 x 131 x 19 cm
LiveDivider PLUS 3: 112 x 180,5 x 19 cm

GEWICHT
Het gewicht exclusief water en planten is:
LiveDivider PLUS 1: 57,4 kg
LiveDivider PLUS 2: 76,0 kg
LiveDivider PLUS 3: 94,6 kg

MATERIALEN
Cassettes
De cassettes zijn vervaardigd uit luchtdoorlatend geëxpandeerd  
polypropylene (EPP) aan de voorzijde. De achterzijde is uit  
polypropyleen (PP) vervaardigd. De cassettes zijn voorzien van 
een capillair doek bestaande uit 80% polyester en 20%  
polyamide. Alle materialen kunnen worden hergebruikt en zijn 
volledig recyclebaar.

Frame
De base plate en het frame van de LiveDivider PLUS zijn   
vervaardigd uit gepoedercoat staal en volledig recyclebaar.

LiveDivider PLUS is een modulaire groene roomdivider waarmee eenvoudig een aangename sfeer en privacy te 

creëren is in ruimtes zoals kantoren, openbare gebouwen en wachtruimtes. Bij dit unieke systeem kunnen naar wens 

één, twee of drie modules met verwisselbare plantcassettes inclusief waterreservoir op elkaar worden gestapeld. 

Dit maakt LiveDivider PLUS een zeer flexibele, ruimtebesparende roomdivider met uitgebreide toepassings- 

mogelijkheden. De beplanting aan weerszijden van de roomdivider absorbeert omgevingsgeluid en verbetert het  

binnenklimaat. LiveDivider PLUS zorgt voor privacy en afstand met behoud van het open karakter van de ruimte. 

VOORDELEN

• Eenvoudige en duurzame manier om   

ruimtes te verdelen 

• Verbetert de akoestiek en dempt    

geluid in de ruimte

• Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit

• Verhoogt de concentratie, productiviteit en het 

algemeen welzijn en vermindert stress

• Neemt weinig ruimte in beslag

EIGENSCHAPPEN

• Modulair en op diverse manieren toe te passen

• Waterreservoir voor 4-6 weken,    

voorzien van vol- en leegindicator

• Duurzaam, herbruikbaar en volledig recyclebaar 

• Geen elektriciteit, pomp of waterafvoer nodig

• Onderhoudsarm

• Hoge kwaliteit en exclusieve uitstraling

• Vrijstaand met dubbelzijdige beplanting

• Verwisselbare plantcassettes met ruimte voor  

diverse soorten beplanting
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De modulaire groene roomdividerLiveDivider  PLUS®
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wachtruimte
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werkplekreceptie kantine lounge

LiveDivider PLUS 1 LiveDivider PLUS 2 LiveDivider PLUS 3

BESCHIKBARE KLEUREN

   Wit             Zwart     

LiveDivider PLUS is standaard verkrijgbaar 
in wit en zwart en kan op aanvraag in elke 
gewenste RAL-kleur geleverd worden. 


