
LIVEPICTURE



LivePicture is een systeem met plantcassettes die eenvoudig verwisselbaar zijn. In de 

lijst is een geïntegreerd watergeefsysteem met reservoir verwerkt. Dit zorgt ervoor dat 

de planten voor vier tot zes weken van water worden voorzien. Door de innovatieve en 

gepatenteerde constructie is er geen stroom nodig. LivePicture is snel en eenvoudig aan 

bijna iedere wand te bevestigen met slechts enkele schroeven.

RUIMTEBESPAREND
LivePicture is een stijlvolle en ruimtebesparende oplossing om planten in ieder interieur 
op te nemen. Ruimtes waar bijvoorbeeld geen plek is voor plantenbakken, lenen zich 
uitstekend voor het ophangen van een LivePicture. Bovendien heeft LivePicture een 

minimale onderhoudsbehoefte. 

MATERIALEN LIVEPICTURE

   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 van de LivePicture is gemaakt van gepoedercoat staal en is volledig recyclebaar. 

   Tank: De tank in de LivePicture is gemaakt van polyvinylchloride (PVC) en is volledig   

   recyclebaar. 

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

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

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

   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 LivePicture. 
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EIGENSCHAPPEN 
Exclusieve uitstraling

Verwisselbare plantcassettes en lijst

Geen elektriciteit of pomp nodig

Volledig recyclebaar

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

Geïntegreerd watergeefsysteem

Snelle en eenvoudige installatie

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



ASSORTIMENT

SPECIFICATIES LIVEPICTURE

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

LivePicture 1 72 x 72 x 7 cm 1 12,0 kg 14 liter

LivePicture 2 112 x 72 x 7 cm 2 16,6 kg 19 liter

LivePicture 3 152 x 72 x 7 cm 3 21,1 kg 24 liter

LivePicture 4 192 x 72 x 7 cm 4 25,5 kg 29 liter

BESCHIKBARE KLEUREN

  Wit             Zwart         Custom

LivePicture is standaard verkrijgbaar 
in wit (RAL 9003) en zwart (RAL 9004) 
en kan op aanvraag in elke gewenste 
RAL-kleur geleverd worden. 
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INSTALLATIE & ONDERHOUD

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

nodig. Alle bevestigingsmaterialen worden bijgeleverd. De LivePicture wordt geleverd 

inclusief instructies en kan makkelijk met enkele schroeven bevestigd worden op een 

verticaal oppervlak. De sleuven van de uitneembare plantcassette kunnen naar eigen 

voorkeur en smaak ingeplant worden. Afhankelijk van de locatie waar de LivePicture 

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 - 6 weken van water te voorzien. 

Stroom of een pomp is niet nodig, hierdoor kan de LivePicture 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 kun 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.
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KANTOOR

KANTOOR

REFERENTIES EN TOEPASSINGEN

KANTOOR
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