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Begroening systeem met klimplanten voor parkeergarages
WALLFLORE® SOFT-pk is een techniek dat voort komt uit
de WALLFLORE® SOFT e/i waarmee bijvoorbeeld vangrails
van parkeerplaatsen snel en kosten efficiënt kunnen
worden gegroend.
De WALLFLORE® SOFT-pk panelen worden horizontaal
Toegepast, waarbij de klimplanten in een verticale lijn
naar beneden groeien.
Het WALLFLORE® SOFT-pk systeem is dusdanig ontwikkeld
zodat het makkelijk te monteren is op bijvoorbeeld
betonconstructies en op alle type vangrails.
Verhogingen en vangrails die worden voorzien van
WALLFLORE® SOFT-pk vegetatie, krijgen hiermee een
esthetische boost.
Het WALLFLORE® SOFT-pk systeem onderscheid zich
door gebruik van 4 unique selling points (unieke
verkoopargumenten):
1) Lage montage kosten
Licht gewicht panelen, makkelijk te installeren en
technisch gelijkwaardig aan moderne systemen met
een ophang constructie.
2) Goed en bevorderlijk voor de omgeving
Gebruikte materialen zijn 100% recyclebaar.
3) Lage onderhoudskosten
Het ingebouwde irrigatie systeem maakt gebruik van
regenwater en kan op afstand worden bediend. De
druppelslangen kunnen eenvoudig worden vervangen
zonder verwijdering van panelen.
4) 10 jaar fabrieksgarantie
Op het WALLFLORE® SOFT-pk systeem.
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Technische gegevens WALLFLORE® soft pk
Standaard paneel afmetingen (lengte x breedte):
1200 x 250 / 900 x 250 / 600 x 250 / 300 x 250 mm
Afwijkende maten zijn ook mogelijk (op aanvraag).
Dikte panelen (exclusief planten): 115 mm
Gewicht panelen (1200 x 250 mm panelen): 9-12 kg
Componenten
Groei substraat
Tuinbouw steenwol (80 kg/m3), met een levensduur
van meer dan 5 jaar and 100% recyclebaar.
Paneel structuur
Een niet zichtbaar aluminium 5083 (AG5) structuur.
Envelop
Folie voorzien van een UV-besteldig RAL kleur
(zwart), met een garantie van 10 jaar.
Ondersteunend systeem
Beugels, herizontale en verticale schuifprofielen
(aluminium 5083). Verbonden met de panelen aan
voorzijde en zijkant.
Irrigatie systeem
Een ingebouwde (automatisch en op afstand
bestuurbare) netwerk.
Planten
Elk paneel met een afmeting van 1200 x 250 mm is
voorzien van 8 tropische klimplanten.
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