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PLANTEVÆGGE
Til inspiration...
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Jydsk Planteservice forhandler et Dansk plantevægssystem, 
som forhandles og anvendes i det meste af Europa.

Plantevæggen er et unikt gennemtestet modulteknologi 
system, som kan præsentere vertikale beplantninger på 
imponerende vis.

Plantevæggen tilplantes i organisk vækstmedie, og leveres 
med 5 års garanti. Plantevæggen kan opbygges på enhver 
struktur og i enhver størrelse – et levende kunstværk, unikt 
designet og som leveres fuldt tilplantet.

Systemet kan leveres med fuld automatisk vand- og 
gødningstilførsel.

PLANTEVÆGGE



PLANTEVÆGGE PLANTESØJLER MOBILE 
PLANTEVÆGG



Unikke muligheder med en plantevæg...



Unikke muligheder med en plantevæg...



Kun fantasien sætter grænser for kombinations mulighederne...

PLANTEVÆGGE



Kun fantasien sætter grænser for kombinations mulighederne...



FORDELE VED PLANTEVÆG 

• Støjdæmpende effekt

• Renser luften for støv og bakterier 

• Giver bedre luftkvalitet bl.a. 
   gennem øget luftfugtighed

• Øger arbejdsglæden

• Vil øge koncentrations evnen

• Stimulerer trivslen blandt medarbejderne

• Branding af virksomheden 
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PLANTEVÆGGE
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PLANTEVÆGGE



VEDLIGEHOLDELSE

Løbende vedligeholdelse af 
plantevæggen er afgørende for 
bevarelse af det visuelle indtryk, 
sikring af planternes vækst og 
friskhed. 

Jydsk Planteservice tilbyder en 
vedligeholdelsesaftale, hvor der 
gives garanti på alle planter så 
længe vedligeholdelsesaftalen 
løber.
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PLANTEVÆGGE
FRA HVID TIL GRØN VÆG PÅ ÉN DAG

Plantevæg opsat i eksisterende 
kontormiljø på under en dag. 

Ønsket var at få ”beklædt” en 
kedelig hvid væg samt at få skabt noget miljø
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PLANTEVÆGGE

ET FLEKSIBELT SYSTEM

Ofte er runde vægge et problem i indretningen, 
men det fleksible system gør at selv om væggen 
runder, kan det sagtens lade sig gøre at 
monterer en plantevæg.
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PLANTEVÆG SYSTEM

FORDELE VED 

• Ingen lugtgener fra vandtank

• Indbygget vandreservoir i potterne

• Overvanding undgås

• Overløb mindsker evt. spredning af sygedomme 

• Minimalt vandspild

• Nem udskiftning

• Systemet er rent og vandtæt og fri for alger

• Udviklet og produceret i Danmark



Drypvandingssystemet giver 100% kontrol over vandingen, så man undgår 
at udtørre de øverste og overvande de nederste planter. 

I bunden af plantekassetterne er der et vandreservoir. 
Det indbyggede vandreservoir gør, at planterne kun behøver at blive van-
det ca. hver tredje uge. Hvis vandstanden når over vandreservoirets kant, 
bliver vandet afledt gennem risten til de rør, som forbinder alle kasset-
terne.

Eventuelt overskudsvand fra én plante løber således ikke videre til 
andre planter på væggen. 

Derved undgås spredning af eventuelle sygdomme og man undgår 
overvanding. 

Vandingsmetoden gør systemet sikkert og sørger for optimale vækstbetin-
gelser for planterne, uanset hvor i plantevæggen de er placeret.

TEKNIK



PLANTEVÆGGE

- Her er rammen leveret, så den matcher kundens karme og døre



RAMMER

Rammen leveres som standard i hvidlakeret aluminium.
Men kan leveres i ALLE RAL farver.
- se de meste almindelige anvendte nederst på siden. 

Grønne 
nuancer

Grå 
nuancer

Brune
 nuancer

Hvide og sort 
nuancer

- Her er rammen leveret, så den matcher kundens karme og døre



OPSÆTNING AF PLANTEVÆG

Montering af lodrette lægter på bagvæggen

Montering af drypslanger i skinnesystemet 

Opsætning af drypbakke og skinner

Montering af vandfast plade

Montering plantekassetterne 



DEN FÆRDIGE PLANTEVÆG



PLANTESØJLER

HÆNGEDE HAVER

En smart indretning hvis gulvpladsen er minimal.

Plantesøjlerne er opbygget med et unikt vandsystem, der gør 
at der ikke skal tilsluttes vand eller afløb. 
Plantesøjlerne afsluttes med en lav rund drypbakke forneden.





MOBILE PLANTEVÆGGE

- En mobil plantevæg giver ikke blot en skærmende effekt synsmæssigt, men også lydmæssigt.



- En mobil plantevæg giver ikke blot en skærmende effekt synsmæssigt, men også lydmæssigt.
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Kontakt os 
HER

Få en en pris på plantevæg 
HER

Vil du vide mere om plantevægge?

Er du i en ide og udviklingsfase, hvor du endnu ikke har taget af-
gørende beslutning om det grønne miljø? 

Så bliv ringet op af en af vores konsulenter, som kan give dig flere 
informationer om mulighederne, med plantevægge. 

Hvis du allerede har besluttet, at det grønne miljø skal laves som en 
plantevæg, så tag os med på råd, så du kommer rigtigt fra start.  




