
Geef uw leef- en werkomgeving direct een 

fraai en groen resultaat met de unieke uit-

straling van de Ambius SmartWall.

Dit is een levende groene wand van plan-

ten die overal te plaatsen is. De SmartWall 

heeft een positieve uitwerking op de 

luchtvochtigheid en zorgt ervoor dat de 

lucht gezuiverd wordt van koolstofdioxide 

en verontreinigende deeltjes.

De volgende feiten maken onze Ambius 

SmartWalls uniek:

•  Meest fl exibele groene wandsysteem

•  Modulair op te bouwen

•  Brandvertragende plantpanelen

Direct te plaatsen 
groene wand

•  Binnen en buiten inzetbaar

•  Beplantingsplan op maat

•  Eenvoudig te installeren

•  Geen directe aansluiting op het

 waternet nodig

•  90% groendekking bij installatie

•  Voorgekweekt en direct leverbaar

•  Computergestuurde irrigatie

•  Onderhoud door een

 Ambius servicemedewerker

•  10 jaar garantie

Ambius 
SmartWall

www.ambius.be



Na het plaatsen van de Ambius SmartWall zorgen onze 

servicemedewerkers voor het optimaal onderhoud van uw 

verticale tuin. 

U heeft hier geen omkijken naar, wij nemen u het werk uit handen. Door regelmatige inspectie 

en goed onderhoud zorgen wij ervoor dat uw SmartWall een optimale uitstraling blijft houden.

•  Het bijvullen van het waterreservoir

•  Het afstellen van het computergestuurde  

 irrigatiesysteem

•  Het stofvrij maken van de bladeren

•  Indien nodig snoeien van de beplanting

•  Het uitvoeren van preventieve controles

Onderhoud

De Ambius SmartWall kent veel voordelen. Het fl exibele systeem is 

uniek in de markt en is overal te plaatsen.

Ook op locaties waar geen breekwerk-

zaamheden mogen plaatsvinden, biedt een 

SmartWall uitkomst. Dit komt doordat onze 

SmartWalls zijn uitgerust met een eigen wa-

terreservoir en een geautomatiseerd irrigatie-

systeem. Er is geen directe aansluiting op het 

waternet nodig. U hebt dus geen loodgieters 

of een ingewikkelde verbouwing nodig. De 

plaatsing en beplanting van de wand kan 

binnen een dag plaatsvinden. 

De SmartWall is opgebouwd uit brandver-

tragende panelen met vooraf opgekweekte 

planten met een minimale opkweektijd van 

zes weken. Hierdoor heeft u vanaf de eerste 

dag een prachtige en gezonde groene wand. 

De SmartWall is leverbaar met een RVS-om-

lijsting in elke RAL-kleur of met een houten 

ombouw. Zo kunt u de SmartWall aanpassen 

aan uw huisstijl om een nog mooier resultaat 

te bereiken.

Technische informatie

Voor de behandeling maken we uitsluitend 

gebruik van biologische producten.

De onderhoudsbezoeken maken deel uit van 

uw serviceovereenkomst met Ambius.

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

www.ambius.be


