
LIVEPICTURE GO



LivePicture GO voegt op een speelse wijze verticaal groen toe aan leef-, leer-, of werkomgeving. Zelfs zonder 
groene vingers wordt de verzorging van planten heel eenvoudig. De leegmelder van LivePicture GO geeft 
aan wanneer het waterreservoir gevuld mag worden. De watervoorraad  is voldoende om de planten 2 tot 4 
weken van water te voorzien. Door de capillaire werking van de plantcassette worden de planten voorzien van 
de juiste hoeveelheid water. De sleuven van de uitneembare plantcassette worden gevuld met planten naar 
eigen voorkeur en smaak. Met LivePicture GO kun je alle kanten op; voor binnen en buiten, in een single of 
modulaire toepassing. Creeër met meerdere GO’s een speelse wandcollage. Monteer het plantenschilderij 
eenvoudig met de twee bijgeleverde schroeven en installatie sjabloon.

LivePicture GO Bamboo is gemaakt van duurzame bamboe vezels. Bamboe is een natuurlijk en duurzaam 
materiaal met een lage impact op het milieu. Bamboe is biologisch afbreekbaar en 100% recyclebaar. Niet 
alleen de planten, maar ook de lijst maken de LivePicture GO Bamboo echt groen.  

TECHNISCHE INFORMATIE 
AFMETINGEN (L x H x D)
51,6 x 51,6 x 11,2 cm.

KLEUREN
White, Bamboo Natural en Bamboo Black.

MATERIAAL
Lijst: Bamboo Bioblend of ASA. 
Plantcassette: EPP (Expanded Polypropylene).

GEWICHT
2,7 kg exclusief water en planten. 
± 5 kg inclusief water en planten.

PLANTCASSETTE
De verwisselbare plantcassette is voorzien van 2 sleuven die 
ruimte bieden aan totaal 6 planten (3 planten per sleuf) van 
potmaat 9 (P9).

ONDERHOUD
Lijst schoonmaken met een zachte microdoek en zachte zeep. 
Gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden.
Door het snoeien van dood of ongezond materiaal wordt 
nieuwe groei gestimuleerd. De beplanting wordt zo compacter, 
voller en behoudt haar frisse uitstraling. 

WATERVOORRAAD
Handgevuld waterreservoir van 2 liter. Het waterreservoir is 
voorzien van een leegmelder en volmelder. Werkt zonder 
elektriciteit, afvoer of wateraansluiting.

INSTALLATIE
Geleverd inclusief installatie sjabloon, 
instructies en bevestigingsmateriaal. 

PLANTSUGGESTIES
Kamerplanten, kruiden, vetplanten, grassen.

VOORDELEN

• Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag

• Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit

• Verhoogt concentratie, productiviteit en   

het algemeen welzijn

• Verbetert de akoestiek in een ruimte

• Geluidsdempende werking

• Verlaagt stress

EIGENSCHAPPEN

• Waterreservoir voor ± 4 weken,    

voorzien van vol- en leegmelders

• Geen elektriciteit of pomp nodig

• Volledig recyclebaar

• Verwisselbare plantcassettes

• Licht van gewicht

• Geïntegreerd watergeefsysteem

• Snelle en eenvoudige installatie

• Voor binnen en buiten

• 100% Recyclebaar
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