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DE NIEUWSTE GENERATIE VERTICAAL GROEN
MobiPanel is een innovatief en duurzaam systeem voor groene gevels in bestaande bouw
en in nieuwbouwprojecten. De nieuwste generatie verticaal groen van Mobilane, speciaal
ontwikkeld om toekomstbestendig en duurzaam bouwen nog toegankelijker te maken.
Dit unieke modulaire systeem, met verwisselbare plantcassettes in twee maten, maakt het
mogelijk om vlakke én ronde wanden een duurzame en levendige uitstraling te geven.

VRIJHEID IN ONTWERP EN PLANTKEUZE
Het systeem is ontwikkeld vanuit de circulaire gedachte. Alle componenten zijn
demontabel, remontabel en recyclebaar. Het systeem bestaat uit corrosiebestendige
omega profielen die zowel horizontaal als verticaal te monteren zijn, afhankelijk van het
formaat en de indeling van de achterwand. De profielen vormen de draagconstructie voor
plantcassettes van 40 x 40 cm en deelcassettes (pixels) van 20 x 20 cm. De plantcassettes
zijn voorzien van twee ruime sleuven voor planten van diverse afmetingen. Deze
flexibiliteit geeft grote vrijheid in ontwerp en plantkeuze.

HET GEHELE JAAR DOOR GROEN
Met MobiPanel is op vrij eenvoudige wijze verticaal groen te creëren met een
levendige uitstraling. De plantenwand stimuleert de biodiversiteit, luchtzuivering en
warmteregeling. Het automatische irrigatiesysteem zorgt ervoor dat de planten het
gehele jaar door de juiste hoeveelheid water en voeding krijgen. Zo blijft de groene wand
een echte blikvanger in het stedelijk gebied of in vastgoed, kantoren, parkeergarages,
distributiecentrums, horecagelegenheden enzovoorts.

MATERIALEN MOBIPANEL
			
			
			

Cassettes, pixels en afdekkappen: De cassettes, pixels en kappen zijn gemaakt van een
brandvertragend EPP (B-s2, d0). Dit materiaal is licht, UV-bestendig, luchtdoorlatend 		
(voor een goede wortelgroei) en volledig recyclebaar.

			Profielen: De omega profielen zijn gemaakt van hoogwaardig en extreem corrosiebestendig
			
Magnelis staal. Het ponsgatenpatroon voor de bevestiging maakt de profielen geschikt voor
			
zowel verticale als horizontale montage. Dit biedt ruimte om eenvoudig om water- 		
			
en elektriciteitsleidingen heen te werken. Bovendien wordt hiermee de toepassing op zowel
			
vlakke als ronde achterwanden mogelijk.
			Beplanting: De planten die gebruikt worden in de voorgekweekte cassettes in het MobiPanel
			
systeem worden op de productielocatie Dartplant onder “On the way to PlanetProof” 		
			
certificering gekweekt. Dit onafhankelijke keurmerk bewijst dat de beplanting voor de 		
			
MobiPanel gevel duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, 		
			
klimaat én dier is. De online Mobilane PlantGuide geeft een overzicht van geselecteerde 		
			
plantsoorten die geadviseerd worden voor beplanting van de MobiPanel gevel.

EIGENSCHAPPEN
Geschikt voor vlakke en ronde 		
gevels en wanden
Geschikt voor verschillende type gevels
waaronder bepaalde typen sandwichpanelen
Verwisselbare plantcassettes in twee maten
( 40 x 40 cm en 20 x 20 cm)
Zuinig in waterverbruik

Voldoet aan brandklasse B-s2, d0

Volledig recyclebaar en herbruikbaar

Voorzien van een geautomatiseerd irrigatieen drainagesysteem
Licht in gewicht en ruimtebesparend

Modulair systeem
Eenvoudig te monteren tegen nieuwe en
bestaande gevels en binnenwanden

VOORDELEN
Draagt bij aan het vergroenen van de leefomgeving

Verbetert de luchtkwaliteit door fijnstof afvang
en zuurstofproductie
Bevordert de biodiversiteit

Verhoogt de waarde van vastgoed

Heeft een geluiddempende
en isolerende werking
Vangt regenwater op
Geeft direct een groen resultaat

CAPILLAIRE WERKING

MOBIPANEL

Een geautomatiseerd irrigatiesysteem voorziet de MobiPanel groene wand van water en voedingsstoffen. Een
irrigatieleiding aan de bovenzijde van de wand zorgt hierbij voor de aanvoer van water naar de cassettes en pixels
Elke cassette en pixel bevat een microvezeldoek met capillaire werking dat zorgt voor een gelijkmatige
waterverdeling in de cassette. Op deze manier krijgen alle planten de juiste hoeveelheid water en voedingstoffen. Het
resultaat is een zeer efficiënt en gering waterverbruik.

CASSETTES
Elke plantcassette heeft twee sleuven die ruimte bieden aan 6 tot 8 planten per cassette, afhankelijk van de potmaat.
De ruime sleuven zorgen voor veel vrijheid en variatie in beplantingskeuze. Ook bieden ze de planten meer
wortelvolume voor een goede groei. Een stevig wortelvolume draagt bij aan de kwaliteit van de planten, zodat deze
ook bij grotere temperatuurverschillen gezond blijven.

PIXEL
Voor het outdoor groene gevel systeem MobiPanel
wordt automatische watergift door middel van
een irrigatiesysteem geadviseerd. Dit omdat het
waterverbruik varieert van seizoen tot seizoen en
afhankelijk is van het klimaat en type beplanting.
Er dient rekening gehouden te worden met een
maximaal waterverbruik van ca. 4 liter per m2 per
dag in hete periodes. Mobilane kan optioneel ook
een onderhoudscontract aanbieden.

PLAATSING EN WATERGIFT
MobiPanel
Indoor
Outdoor
Watergift
Handmatig
Tank
Irrigatiesysteem

CASSETTE
Achter het microvezeldoek bevinden zich luchtkamers voor een goede luchttoevoer naar de wortels. Dit draagt bij aan
een optimale groei en kwaliteit van de beplanting. Door het gebruik van de pixels kunnen systemen precies op maat
worden gemaakt en zijn ze toe te passen in elk ontwerp, ook bij niet gangbare maten.

WINDBELASTING EN VENTILATIE

De installatie kan in de meeste gevallen direct op de
beschikbare achterwand bevestigd worden middels de daarvoor meegeleverde bevestigingsmaterialen.
Aandachtpunt hierbij is dat de Magnelis omega profielen waterpas hangen. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met de correcte onderlinge afstand die weergegeven is op de meegeleverde bouwtekening voor het
betreffende project. Vervolgens wordt het irrigatiesysteem aangesloten en geactiveerd, waarna de cassettes met
beplanting geplaatst worden aan de profielen.

Voor het MobiPanelsysteem is een statische calculatie
beschikbaar, zowel voor de bevestiging van de cassettes
aan de profielen als voor de bevestiging van de profielen
aan de achtergevel. Er is een aparte calculatie beschikbaar
voor carrier sandwichpanelen. Een goede ventilatie van de
gevel is gewaarborgd doordat er een afstand van 38 mm is
tussen de achterkant van de cassettes en de wand.

AFMETINGEN

THERMISCHE ISOLATIE

BOUWTEKENING

•
•

Het systeem wordt opgebouwd met cassettes van 40 x 40 cm en pixels van 20 x 20 cm.
De omega profielen en afdekkappen hebben een standaardmaat van 120 cm. Voor grote projecten 		
kunnen ze op maat worden gemaakt.

GEWICHT
•

Maximaal systeemgewicht, volledig beplant: 40 kg/m2.

TYPE GEVELS
MobiPanel is door het lichte gewicht en de slimme constructie geschikt om de meeste typen bestaande en nieuwe
gevels en wanden te vergroenen. Denk aan achterwanden van beton, steen, carrier sandwichpanelen, houtskeletbouw
enzovoorts.

Groene gevels dragen bij aan de thermische isolatie
van een gebouw. Ze warmen minder op in de zomer en
verliezen minder warmte in de winter. Daarnaast dragen
groene gevels bij aan verkoeling van het stadsklimaat als
het gevolg van verdamping door de beplanting.

ADVIES
Betrek Mobilane zo vroeg mogelijk in het ontwerp- en 							
bouwproces, voor het optimaal toepassen van de technische
voorzieningen zoals het irrigatiesysteem en het leidingwerk.
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175 mm
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ONDERHOUD

2. BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN
Tijdens inspectiebezoeken wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van ziekten en plagen, welke indien nodig
bestreden worden. Dit gebeurt zoveel mogelijk biologisch. Zo worden aaltjes ingezet in de bestrijding van taxus kever
larven.

3. JAARLIJKSE CONTROLE IRRIGATIESYSTEEM
Het irrigatiesysteem moet regelmatig worden gecontroleerd. Mobilane biedt bij elke groene gevel een passend
irrigatiesysteem met geïntegreerde voedingsstoffenvoorziening aan. Elke groene gevel is anders en moet worden
afgesteld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een gevel op het noorden niet even veel water krijgt als een gevel op het
zuiden, omdat een gevel op het zuiden zomers meer water zal verbruiken dan een noordelijke gevel. Veel variabelen
zijn onder constante monitoring om te zorgen dat de groene gevel het hele jaar door een vitale uitstraling heeft.

4. VOEDING
Niet grondgebonden systemen zoals MobiPanel van Mobilane hebben geen aansluiting op de grond en hebben
daarom een permanente en op behoefte afgestemde water- en voedingsvoorziening nodig. Het MobiPanel
gevelbegroeiingssysteem maakt gebruik van een irrigatiesysteem waarbij continu voeding wordt toegevoegd aan het
water om de groene gevel de perfecte uitstraling te geven en planten gezond te houden.

Het onderhoud aan een groene gevel bestaat uit snoeien, vervangen van slechte planten
en eventueel bestrijding van ziekten en plagen. De frequentie van het onderhoud is
afhankelijk van de soorten planten, jaargetijden en de daarmee gepaard gaande groei
van de beplanting. Onderhoud van een groene gevel is belangrijk voor het behoud van
de uitstraling en een gezonde groene gevel.

1. SNOEIEN
Voor de bescherming van de groene gevel is het essentieel dat de wand goed wordt
onderhouden en de beplanting wordt gesnoeid. De wand moet ongeveer twee keer
per jaar gesnoeid worden, afhankelijk van de beplanting. Dit dient te gebeuren buiten
koude perioden en ook buiten het broedseizoen. Dit om te zorgen dat vogelnesten
niet verstoord of vernield worden. De beplanting in de groene gevel moet gesnoeid
worden om zo de gevel in model te houden, de beplanting krijgt hierdoor weer licht en
ruimte om te groeien en bloeien. De groene gevel wordt gesnoeid met een (elektrische)
heggenschaar of snoeischaar.
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ONDERDELEN

CASSETTE

OMEGA PROFILE

DRIP ASSEMBLY

PIXEL

HOSE BRACKET

DRIP LINE

PLASSON END CAP
20 MM

PLASSON ELBOW
20MM

PLASSON T-PIECE
20MM

DRIPPER

COVER

INTERMEDIATE COVER

DRAIN HOSE
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IRRIGATIE UNIT
SPECIFICATIES GN81
•
•
•
•
•

Automatische injector pomp
Rainbirdcontroller aangestuurd
1 output 3/4” buitendraad
Voedingstank
Afmetingen unit: 				
400 x 200 x 500 mm

ALARM OPTIES*
1.

SMS alarm geïntegreerd

2.

SMS alarm extern

OPTIONEEL
•
•
•

Breaktank + pomp
Vorstbeveiliging
WiFi module

* De irrigatie units zijn standaard voorzien van een buzzer.
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PLANTGUIDE
De Mobilane PlantGuide geeft een overzicht van geselecteerde plantsoorten die gebruikt worden voor de 		
verschillende soorten Mobilane producten. Er zijn duizenden soorten planten op de wereld, deze zijn lang niet
allemaal geschikt voor de verschillende soorten toepassingen. Elke plant heeft zijn eigen eigenschappen en voorkeur
voor standplaats. Factoren waar rekening mee gehouden dienen te worden bij de plantkeuze voor groene wanden
en gevels zijn onder andere temperatuur, klimaatzones, zon, schaduw, grondsoort, vochtbehoefte en geveloriëntatie.
Neem voor advies of meer informatie contact op met Mobilane Technical Support.

BEPLANTINGS PATROON
Een groene gevel kan ook volgens een patroon worden opgekweekt. Het patroon kan naar wens samengesteld worden, zo krijgt de gevel een unieke uitstraling.

STANDAARD OUTDOOR MIX
Mobilane heeft enkele standaard in- en outdoor mixen samengesteld met planten die goed met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Deze mixen worden in de kwekerij opgekweekt zodat ze volgroeid zijn bij uitlevering.

1. Campanula poscharskyana ‘Stella’
2. Fragaria vesca
3. Carex oshimensis ‘J.S. Greenwell’
4. Bergenia ‘Bressingham White’
5. Geranium ‘Rozanne’
6. Carex oshimensis ‘Evergold’
7. Heuchera ‘Frosted Violet’

ROZANNE

MOBILANE.COM

PLANTGUIDE
OUTDOOR BEPLANTING

SWE
ALCHEMILLA MOLLIS
De Alchemilla mollis, ook wel
bekend als fraaie vrouwenmantel,
heeft ronde behaarde en
gekartelde bladeren. De Mollis
bloeit vanaf mei/juni tot juli/
augustus en kan op zowel zonnige
als schaduwrijke plaatsen geplant
worden.

SWE

NE

SWE

NE

SWE

SWE

ASPLENIUM
SCOLOPENDRIUM

BERGENIA
‘BRESSINGHAM WHITE’

DRYOPTERIS
ERYTHROSORA

GERANIUM
CANTABRIGIENSE

GERANIUM
‘ROZANNE’

De Asplenium scolopendrium,
ook wel tongvaren, is een
groenblijvende varen met grote
langwerpige, glanzende bladeren.
De plant groeit het beste op een
schaduwrijke plek.

Bergenia ‘Bressingham White’ bloeit
in de periode april/mei met mooie
witte bloemen. Het liefst staat
Bergenia ‘Bressingham White’ op
een zonnige tot halfbeschaduwde
plek.

De Dryopteris erythrosora, ook wel
rode sluiervaren genoemd, is een
wintergroene varen. De kleur van
het blad is variabel en is groen tot
bruinachtig. De plant groeit het
beste op een schaduwrijke plek.

Geranium cantabrigiense
‘Cambridge’, een ooievaarsbek,
bloeit met lilakleurige relatief
kleine bloemen in de periode junijuli en heeft kleine bladeren.

Geranium ‘Rozanne’, ook wel
Ooievaarsbek, bloeit in de
periode van mei - november met
grote lichtblauwe tot lilakleurige
bloemen met een wit hart.

SWE

NESW

BERGENIA EROICA
OUVERTURE

CAMPANULA
POSCHARSKYANA

CAREX OSHIMENSIS
‘EVERGREEN’

Bergenia ouverture ‘Eroica’ heeft
groenblijvende glanzend groene
bladeren. Vanaf de herfst heeft
deze plant rode en koper tinten. In
het voorjaar hebben de bloemen
een prachtige magenta roze kleur.

Campanula poscharskyana is
een laagblijvende klokjesbloem
met een hoogte van circa 15 cm.
Campanula poscharskyana bloeit,
op een zonnige plaats, rijk in
de periode juni-juli met blauwe
bloemetjes. Het blad blijft ’s
winters lang groen.

De Carex oshimensis ‘Evergreen’ is
een winterharde siergras en perfect
als bedekker. In mei en juni bloeit
de plant met een fijne aar, die een
mooie bronzen kleur heeft.

SWE

SWE

WE

GERANIUM
MACRORRHIZUM

HEUCHERA
‘FROSTED VIOLET’

HELLEBORUS
FOETIDUS

Geranium macrorrhizum
wordt in het Nederlands ook
wel Ooievaarsbek genoemd.
De Geranium macrorrhizum
bloeit roze-rood en is een half
wintergroene plant en heeft een
uitbundige rozerode bloeiwijze in
de periode van mei – juli.

Heuchera ‘Frosted Violet’ heeft
een prachtig gemarmerd donker
blad. De bloemen van Heuchera
‘Frosted Violet’ verschijnen in de
periode tussen juni en augustus
en zijn lichtroze tot roze van
kleur. Deze plant wordt 40 tot 50
cm hoog en staat graag in de
halfschaduw.

De Helleborus foetidus is een
groenblijvende plant en heeft
diep ingesneden bladeren die
lijken op palmbladeren. De plant
bloeit vanaf december/januari
tot de lente en krijgt groen/gele
bloemen.
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SWE

HEUCHERA 		
‘LIME RICKEY’

HEUCHERA
‘MARMALADE’

Heuchera ‘Lime Rickey’ heeft zacht
gegolfde (limoengroene) bladeren
die hun heldere kleur behouden
gedurende het groeiseizoen.
In de late lente tot de vroege
zomer bloeien pluimen van kleine,
klokvormige, puur witte bloemen.

Wordt in het Nederlands ook wel
Purperklokje genoemd. Heuchera
‘Marmalade’ heeft een opvallende
bladkleur en het blad is gekruld
en laat tijdens de bloei in juni tot
september mooie cremewitte
bloemtrossen zien.

SWE
HEUCHERA ‘PARIS’
Heuchera ‘Paris’ heeft een
decoratief blad en donkere
bladnerven. De gelobde bladeren
zijn mint-groen, bedekt met
zilveren markeringen. De stengels
van de diep-roze bloemen worden
langer in het late voorjaar.

NESW

SWE
HEUCHERA ‘OBSIDIAN’
Heuchera ‘Obsidian’ heeft een
opvallend donker paarsrode
bladkleur en het blad is aan de
bladrand gekruld en laat tijdens de
bloei in juni tot september mooie
witte bloemtrossen zien.

SWE
TIARELLA
‘BRAVEHEART’
Tiarella ‘Braveheart’ is een
klompvormende, semigroenblijvende vaste plant met
rozetten van hartvormig tot breed
ovaal, diep gelobd, helder tot
geelgroen blad met kastanjebruin
gemarkeerde aderen en dichte,
rechtopstaande trossen van
donzige, bleke roze bloemen van
de late lente tot de zomer

SWE

SWE

TIARELLA CORDIFOLIA VINCA MINOR
Tiarella cordifolia, schuimbloem
of Perzische muts, is een
bodembedekkende vaste plant
met een lichtroze pluimvormige
bloem. De bloemen van Tiarella
cordifolia verschijnen in de periode
april-mei.

De Vinca minor is een sterke
wintergroene bedekkende plant.
De plant bloeit zeer vroeg in het
voorjaar met blauwe bloemen. De
Vinca kan zowel op zonnige als
schaduwrijke plekken. In de zon
zal de Vinca meer bloemen krijgen
dan in de schaduw.

NSWE

LONICERA NITIDA
‘MAIGRUN’

POLYPODIUM
VULGARE

De Lonicera nitida ‘Maigrun’ is
een winterharde en bladhoudende
heester. De bladeren zijn klein en
glanzend. Het is een makkelijke
plant die op elk gewenste plaatst
geplant kan worden.

Polypodium vulgare of gewone
eikvaren is wintergroen, Inheemse
varen, verdraagt redelijk veel
droogte. Staat graag halfschaduw
En wordt tot 30 cm hoog. Met
oranje sporen hoopjes aan de
onderkant. Heeft leerachtig blad,
verdraagt geen kalk in de bodem.
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BESTEKTEKSTEN

CAD EN BIM MODELLEN

Mobilane, MobiPanel
v101, 2021-06-16

Alle CAD en BIM modellen zijn te downloaden via de
Mobilane website www.mobilane.com of scan direct de QR-code.

		

Fabrikant: Mobilane B.V.
Type: MobiPanel.
Beoogd gebruik: begroeningspaneel voor modulair systeem.
Voorbegroeide plant-cassettes optioneel.
Materiaal:omegaprofielen van corrosiebestendig Magnelis staal, geëxpandeerd 				
		
polypropyleen (EPP) cassettes, pixels en afdekkappen, capillair microvezeldoek 80% PES/20% PA.
		
Afmeting (lxb) (mm): cassette 400x400.
		
Afmeting (lxb) (mm): pixel 200x200.
		
Afmeting (lxb) (mm): .....
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): B, s2-d0.
Wateropname (WL(P)) (NEN-EN 12087) (kg/m²): .....
Gewicht (kg/m²): 40 inclusief planten en water.
Toebehoren:
- beplanting:
.....
- bevestigingmiddelen.
		- slanghouder.
		- druppelslang.
		- afvoerslang.
		- koppelingen.
		
- eind- en tussen kap.
		
- irrigatie unit.
		
		

SCAN VOOR CAD EN
BIM MODELLEN

* Alle bestekteksten zijn te downloaden via de Mobilane website
www.mobilane.com of scan direct de QR-code.

SCAN VOOR
DIGITALE
BESTEKTEKSTEN
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