LivePanel
Groene Gevel
®

De Groene Gevel van Mobilane is een
innovatieve toepassing van vertikaal
groen. Met 80 jaar ervaring in groen is
een duurzaam systeem ontwikkeld voor
groene gevels.
LivePanel modules
De Groene Gevel wordt opgebouwd uit
LivePanel modules. Dit zijn panelen die
eenvoudig op maat te maken zijn. Deze
LivePanel modules zijn voorzien van een
speciaal ontwikkeld substraat, waarin
plantmateriaal kan wortelen en voeding
kan vinden. De panelen zijn stapelbaar
en worden gezekerd door een lichte
aluminium constructie. Vanwege de
flexibiliteit kunnen LivePanel modules
voor tal van toepassingen van vertikaal
groen worden gebruikt.

LivePanel van Mobilane
Onbeperkte creativiteit
De flexibiliteit van LivePanel modules geven de architect, projectontwikkelaar en gebouwbeheerder ruimte voor onbeperkte
creativiteit. Buitenmuur? Binnenmuur? Het kan! Verschillende
tinten groen? Fleurige kleuren? Logo’s in plantmateriaal? Wintergroen? Allemaal mogelijk op basis van de juiste keuze van planten.
Natuurlijk helpt Mobilane – op basis van 80 jaar groenervaring –
u bij deze keuzes.

Drainagekanaal

Afdekprofiel
Irrigatieslang

Weinig onderhoud
De Groene Gevel van Mobilane heeft relatief weinig onderhoud
nodig. Het substraat wordt voorzien van water en voeding door een
irrigatiesysteem. Hiervoor is een technische ruimte noodzakelijk die
in de nabijheid van de Groene Gevel wordt ingericht. Het weinige
onderhoud dat nodig is kan Mobilane voor u faciliteren.

Substraat

De voordelen

De kenmerken

Installatie door partners

• Flexibel systeem voor binnen en buiten
• Grote creatieve vrijheid in ontwerp en
plantkeuze
• Temperatuur- en geluidsisolerend
• Eenvoudige installatie
• Netheid en strakheid
• Stevigheid van de installatie
• Gering watergebruik
• Brandwerend

• Gevelbelasting tot 60kg per m
• Aanpasbare horizontale elementen
van 0,60 x 1,00 m
• Geïntegreerd irrigatiesysteem
• Recirculatie van water mogelijk
• Verwerkbaar rond deuren en ramen
en dakhelling volgend
• Diepte van constructie: 164 mm uit de
gevel (excl. beplanting)

Groene Gevels kunnen geïnstalleerd
worden op nieuwe of bestaande
muren. Voor de installatie werkt
Mobilane samen met geselecteerde
partners die over de juiste kennis,
ervaring en vergunningen beschikken.
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Deze innovatie is ontwikkeld in samenwerking
met Hevorma, Justimax en Rockwool
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