
Een verticale tuin is een groene wand die 

volledig geïntegreerd is in uw interieur.  

Ambius biedt u de ideale groene oplossing 

voor elke verticale binnen- of buitentuin.

Een verticale tuin van Ambius is meer 

dan alleen een verfraaiing van uw werk-

omgeving. Onze verticale tuinen zijn 

niet alleen mooi, ze creëren ook een 

prettige, rustgevende sfeer waarin kan 

worden bewogen, gewerkt en ontspan-

nen. Een groene wand zorgt bovendien 

voor een verbeterde luchtkwaliteit. 

Dankzij de positieve eigenschappen van 

de beplanting neemt de concentratie 

schadelijke stoff en af en ontstaat er een 

betere luchtvochtigheid door de ver-

damping van water. Ook hebben onze 

groene wanden een positief eff ect op 

de geluidsdemping en hebben ze een 

isolerende werking.  Op deze manier 

ontstaat een optimale werk-, leef- en 

herstelomgeving. 
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De verticale tuinen worden aangesloten op het waternet en de 

afvoer. Een verticale tuin is de perfecte oplossing als het mogelijk is 

om bouwtechnische aanpassingen te verrichten om de wand goed te 

plaatsen en te verzorgen. 

Bij een beperkte ruimte of bij andere restric-

ties aan het gebouw, is de Ambius SmartWall 

een uitstekend alternatief. Verticale tuinen 

kennen geen beperking als het gaat om de 

grootte van het project. Ook het integreren 

van een zitelement, van logo’s of van beeld-

schermen behoort tot de mogelijkheden.

Technische informatie

Na plaatsing zorgen onze servicemedewerkers voor een 

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 groene wanden een optimale uitstraling houden. 

•  Het controleren van de watervoorziening

•  Het afstellen van het computergestuurde  

 irrigatie- en voedingssysteem

•  Het stofvrij maken van de bladeren

•  Indien nodig snoeien van de beplanting

•  Het uitvoeren van preventieve controle

Onderhoud

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


