
LIVEDIVIDER
PLUS



Met LiveDivider PLUS, de nieuwe versie van LiveDivider, brengt Mobilane een innovatief 

modulair systeem op de markt voor verticaal groen in leer-, werk- en leefomgevingen. 

Deze stijlvolle groene roomdivider biedt veel vrijheid om ruimtes flexibel in te delen om 

zo de gewenste privacy en afstand te creëren, met behoud van het open karakter van de 

ruimte. De roomdivider biedt een warm, levendig en duurzaam aanzicht en is daarmee 

uitermate geschikt voor toepassing in wachtruimtes, spreekkamers en op flexibele 

werkplekken. 

SLIM STAPELBAAR SYSTEEM
LiveDivider PLUS is een uniek modulair systeem waarbij naar wens een, twee of drie 

modules met verwisselbare plantcassettes op elkaar worden gestapeld. Dit maakt 

LiveDivider PLUS een zeer flexibele, ruimtebesparende roomdivider met uitgebreide 

toepassingsmogelijkheden. 

GEZOND BINNENKLIMAAT
De beplanting aan weerszijden van de roomdivider absorbeert omgevingsgeluid en 

verbetert het binnenklimaat door zuurstofproductie en de opname van kooldioxide en 

verontreinigde deeltjes. De planten nemen water op uit de interne waterbuffering via een 

capillair microvezeldoek. Dit zorgt ervoor dat de planten vier tot zes weken zijn voorzien 

van water. Het systeem werkt zonder stroom of batterijen.

LiveDivider  PLUS®

MATERIALEN LIVEDIVIDER PLUS

   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 microvezeldoek bestaande uit 80% polyester en 20% polyamide.  

   Geretourneerde  cassettes worden op onze productielocatie voorzien van een nieuw doek en  

   hergebruikt. 

   Frame: de base plate en het frame zijn vervaardigd uit gepoedercoat staal en volledig   

   recyclebaar. 

   Tank: de tank, het waterreservoir van de LiveDivider PLUS, is vervaardigd uit    

   polyvinylchloride (PVC) en is volledig recyclebaar. 

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

   LiveDivider PLUS worden op de productielocatie Dartplant onder “On the way to   

   PlanetProof” certificering gekweekt. Dit onafhankelijke keurmerk bewijst dat de beplanting 

   voor de LiveDivider PLUS 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 beplanting van de LiveDivider PLUS. 
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EIGENSCHAPPEN 
Modulair en op diverse manieren 
toe te passen

Waterreservoir voor 4 - 6 weken, 
voorzien van vol- en leegmelders

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

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

VOORDELEN

Neemt weinig ruimte in beslag



De LiveDivider PLUS 1 bestaat uit 

een base plate, base module en 

een cover. 

De LiveDivider PLUS 2 bestaat 

uit een base plate, base module, 

plus module en een cover.

De LiveDivider PLUS 3 bestaat 

uit een base plate, base module, 

twee plus modules en een cover.

LIVEDIVIDER PLUS 1

ASSORTIMENT

LIVEDIVIDER PLUS 2 LIVEDIVIDER PLUS 3
SPECIFICATIES LIVEDIVIDER PLUS
Omschrijving Afmeting (b x h x d) Aantal cassettes Gewicht (leeg) Inhoud (in liters)

LiveDivider PLUS 1 112 x 81 x 19 cm 4 57,4 kg 17,5 liter

LiveDivider PLUS 2 112 x 131 x 19 cm 8 76,0 kg 35 liter

LiveDivider PLUS 3 112 x 180,5 x 19 cm 12 94,6 kg 52,5 liter
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 8cm        19cm         8cm

30cm 

BESCHIKBARE KLEUREN

  Wit             Zwart         Custom

LiveDivider PLUS is standaard verkrijgbaar 
in wit (RAL 9003) en zwart (RAL 9004) en kan 
op aanvraag in elke gewenste RAL-kleur 
geleverd worden. 



ONDERDELEN

BASE PLATE BASE MODULE

COVER CASSETTE

PLUS MODULE



INSTALLATIE & ONDERHOUD

De LiveDivider PLUS wordt geleverd inclusief instructies. De modules kunnen eenvoudig 

op elkaar gestapeld worden en zijn te bevestigen met vier schroeven. De plantcassettes 

worden voorzien van planten naar eigen voorkeur. Afhankelijk van de plek waar de 

LiveDivider PLUS geplaatst wordt, dient een beplantingskeuze gemaakt te worden. Bekijk 

de PlantGuide op de website van Mobilane voor tips. 

AANBEVELINGEN
• LiveDivider PLUS bestaat uit een basismodule die naar wens opgebouwd   

              kan worden met één of twee plus modules. Voor een snelle en 

              degelijke installatie zijn twee personen nodig. 

• Voor een optimale groei van de beplanting is het advies om gebruik te maken        

              van voedingsmiddelen en de LiveDivider PLUS te plaatsen op een locatie met 

 voldoende (dag)licht. 

• Elke module heeft een eigen vulopening voor watergift, geschikt voor elke   

 standaard gieter.

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

het snoeien van dood of ongezond materiaal wordt nieuwe groei gestimuleerd. De 

beplanting wordt zo compacter, voller en behoudt haar frisse uitstraling. 
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KANTORENKANTOOR

KANTOOR

REFERENTIES EN TOEPASSINGEN

ONTVANGSTRUIMTE

ONTVANGSTRUIMTE


