
De Ambius LivePicture is een levend schilderij 

van planten. Ze hebben een plat design en 

zijn overal te plaatsen.

De LivePicture is makkelijk aan iedere wand te bevestigen en is geschikt voor 

ruimtes waar geen plek is voor plantenbakken.

Een levend 
schilderij aan
de muur

Dit zijn de belangrijkste voordelen van de Ambius LivePicture:

 • Ze zorgen voor een verbeterd leef- en werkklimaat

 • Ze werken rustgevend en sfeerverhogend

 • Ze zijn met slechts enkele schroeven eenvoudig te monteren

 • Ze zijn makkelijk aan te passen aan de seizoenen of speciale gelegenheden

 • U kunt de lijst personaliseren met uw logo of een customized wrap

Ambius  
LivePicture

www.ambius.be



In de lijst van de Ambius LivePicture zit een geïntegreerd 

watergeefsysteem met een reservoir. Dit systeem voorziet de 

planten vier tot zes weken van water, zonder dat u er verder naar 

om hoeft te kijken.

Tijdens ons reguliere servicebezoek voeren 

we onder meer de volgende werkzaamhe-

den uit:

•  Het aanvullen van het waterpeil

•  Het stofvrij maken van de bladeren en  

 eventueel snoeien van planten

•  Het toedienen van voeding

•  Preventieve controle

Voor de behandeling maken we uitsluitend 

gebruik van biologische producten.

De onderhoudsbezoeken maken deel uit van 

uw serviceovereenkomst met Ambius

Verzorging

De Ambius LivePicture is standaard leverbaar in de kleuren wit, zil-

vergrijs en antraciet. Op aanvraag zijn er ook andere kleuren mogelijk. 

Beplanting in het schilderij is geheel aangepast aan de locatie reke-

ninghoudende met oa de lichtsterkte.

Wilt u een logo of een personalised wrap? 

Bespreek met ons de mogelijkheden. Ons 

inrichtingsteam zorgt voor een snelle en 

juiste installatie. Door de innovatieve, gepa-

tenteerde constructie is er geen elektriciteit 

nodig.

LivePictures zijn leverbaar in zes verschil-

lende formaten. Het formaat verwijst naar 

het aantal plantcassettes die de lijst bevat, 

variërend van de LivePicture 1 met één 

plantcassette tot het grootse model uit de 

serie, de LivePicture XL met in totaal zes 

plantcassettes.

Productafmeting (BxHxD)

LivePicture 1 72 x 72 x 7 cm

LivePicture 2 113 x 72 x 7 cm

LivePicture 3 153 x 72 x 7 cm

LivePicture 4 193 x 72 x 7 cm

LivePicture XL 113 x 170 x 7 cm

LiveDivider 113 x 180 x 28 cm

(De LiveDivider is een roomdivider; aan weerszijde 
voorzien van beplanting en bestaande uit twaalf 
panelen.) 

Technische informatie

www.ambius.be


