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Met de LivePicture GO wordt verticaal groen eenvoudig toegepast in elk interieur. De 

watervoorraad  is voldoende om de planten ± 4 weken van water te voorzien. Door 

de capillaire werking van de plantcassette worden de planten voorzien van de juiste 

hoeveelheid water. De leegmelder geeft aan wanneer het waterreservoir gevuld dient te 

worden.

VERTICAAL GROEN
De sleuven van de uitneembare plantcassette worden gevuld met planten naar eigen 

voorkeur en smaak. De LivePicture GO voor binnen en buiten is in een single of modulaire 

toepassing te gebruiken. Monteer het plantenschilderij eenvoudig met de twee 

bijgeleverde schroeven en installatie sjabloon tegen de wand. 

NIEUW: LIVEPICTURE GO BAMBOO
Nieuw is LivePicture GO Bamboo, gemaakt van duurzame bamboe vezels. Bamboe is 

een natuurlijk en duurzaam materiaal en weinig belastend voor het milieu. Bamboe is 

biologisch afbreekbaar en 100% recyclebaar. Door dit natuurlijke en duurzame materiaal is 

elke LivePicture GO Bamboo uniek. Niet alleen de planten, maar ook de lijst maken de de 

LivePicture GO Bamboo echt groen.

MATERIALEN LIVEPICTURE GO

   Cassettes: De cassettes zijn gemaakt van luchtdoorlatend Expanded Polypropylene (EPP)  

   materiaal aan de voorzijde, een Polypropyleen (PP) achterzijde en zijn voorzien van   

   een capillair microvezeldoek bestaande uit 80% polyester en 20% polyamide. Geretourneerde 

   cassettes worden op onze productielocatie voorzien van een nieuw doek en hergebruikt. 

   Lijst: De lijst is gemaakt van Bamboo Bioblend of Acrylonitril-styreen-acrylaat (ASA)   

   met een hoge weerbestendigheid zoals UV straling en is volledig recyclebaar.  

   Achterzijde: De achterplaat van LivePicture GO is gemaakt van Acrylonitril-butadien-styreen  

   (ABS) en is volledig recyclebaar. 

   Onderdelen: Kleine onderdelen zoals volmelder, leegmelder en vulopening zijn gemaakt van  

   Polypropyleen (PP) en zijn volledig recyclebaar. 

   Tank: De tank in de LivePicture GO is gemaakt van Styreen-acrylonitrilhars (SAN) en is   

   volledig recyclebaar. 

   Beplanting: De planten die gebruikt worden in de voorgekweekte cassettes in de LivePicture  

   GO worden op de productielocatie Dartplant onder “On the way to PlanetProof” certificering  

   gekweekt. Dit onafhankelijke keurmerk bewijst dat de beplanting voor de LivePicture GO  

   duurzaam 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 beplantingvan de LivePicture GO.  
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EIGENSCHAPPEN 
Licht van gewicht

Geen elektriciteit of pomp nodig

Volledig recyclebaar

Verwisselbare plantcassettes

Waterreservoir voor ± 4 weken  
voorzien van vol- en leegmelders

Geïntegreerd watergeefsysteem

Snelle en eenvoudige installatie

Voor binnen en buiten

Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag

Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit

Verhoogt concentratie, productiviteit 
en het algemeen welzijn

Verbetert de akoestiek in de ruimte

VOORDELEN

Geluidsdempende werking

Verlaagt stress



  5cm   6cm

ASSORTIMENT

SPECIFICATIES LIVEPICTURE GO

Omschrijving Afmeting (B x H x D) Aantal cassettes Gewicht (leeg) Inhoud (in liters)

LivePicture GO 51,6 x 51,6 x 11,2 cm 1 2,7 kg 2 liter
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BESCHIKBARE KLEUREN

 White        Bamboo      Bamboo

       Natural          Black

Overige (RAL)kleuren en 
personalisatie met eigen logo, 
design of foto zijn op aanvraag 
mogelijk. 



Voor de installatie van LivePicture GO is een waterpas, een potlood en een boormachine 

nodig. Alle bevestigingsmaterialen worden bijgeleverd. De LivePicture GO wordt 

geleverd inclusief sjabloon en instructies en kan zo makkelijk met twee schroeven 

bevestigd worden op een verticaal oppervlak. De sleuven van de uitneembare 

plantcassette vul je met planten naar je eigen voorkeur en smaak. Afhankelijk van de 

locatie waar de LivePicture GO hangt dient een beplantingskeuze gemaakt te worden. 

Bekijk de PlantGuide op onze website voor tips.

WATERGIFT
Door het onderhoudsarme systeem blijven de planten jarenlang mooi en levendig. De 

watervoorraad is voldoende om de planten ongeveer ± 4 weken van water te voorzien. 

Stroom of een pomp is niet nodig, hierdoor kan de LivePicture GO op elke gewenste plek 

hangen. De leegmelder geeft aan wanneer het waterreservoir bijgevuld mag worden.  

Door de capillaire werking van de plantcassette worden de planten voorzien van de juiste 

hoeveelheid water. De lijst kan schoongemaakt worden met een zachte microdoek en 

zachte zeep. Gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden. 

SNOEIEN
Het snoeien van de beplanting in de cassettes kan gedurende het hele jaar. Door het 

snoeien van dood of ongezond materiaal zal nieuwe groei gestimuleerd worden. De 

beplanting wordt zo compacter, voller en behoudt zijn frisse uitstraling.

INSTALLATIE & ONDERHOUD
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KANTOOR

PARTICULIER

REFERENTIES EN TOEPASSINGEN
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