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Dé manier om een groen statement te maken

Wij produceren, installeren én onderhouden onze Ind-
oor Living Greenwall in-house. Daar zijn wij trots op.

Er is hierdoor veel ruimte voor eigen inbreng en flexi-
biliteit. Het is een op maat gemaakt product. Volledig 
afgestemd op uw locatie, situatie en wens.

Enkele voordelen van de Indoor Living Greenwall:

• Geluidsabsorberend
• Duurzame uitstraling
• Luchtzuiverend 
• Verhoogt luchtvochtigheid
• Esthetisch waanzinnig
• Bewezen positieve invloed op arbeidsproductiviteit

Bekijk deze brochure voor alle specifi caties, prijsindica-
ties en extra informatie. 

Interesse? Stuur uw aanvraag naar info@deverticale-
tuinman.nl. Onze specialisten staan voor u klaar!

Wij maken en installeren ook moswanden. Meer infor-
matie is te vinden in de Moss Wall Brochure.
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Indoor Living Greenwall



Het Systeem

Onze Indoor Living Greenwall bestaat uit verschillende onderdelen 
die tezamen zorgen voor een zo groen en gezond mogelijke plan-
tenwand. Onze Verticale Tuinmannen zullen het product volledig 
voor u installeren en testen. Alle maatvoering is mogelijk in overleg 
(vanaf 6m2).

Systeem
Middels horizontale profi elen, verticale stangen en een waterdichte 
laag tussen wand en systeem wordt de basis gelegd.

Watertoevoer
Elke wand beschikt over een eigen waterbassin. Hier zit een pomp in 
die het water door de wand heen pompt. Deze pomp wordt aange-
stuurd door een timer.

Verlichting
Licht is essentieel voor goede groei. Wanneer er onvoldoende dag-
licht aanwezig is plaaten wij design Hortispots. Deze bootsen het 
zonlicht na en geven het juiste kleurspectrum af voor de beplanting.

Duurzaam
Het systeem bestaat uit 49 trays per vierkante meter. Deze zijn 
gemaakt af gerycled afvalplastic van oude verlichting. Bovendien is 
het circulair. Indien u verhuisd kunnen wij het systeem ook weer op 
de nieuwe locatie opbouwen.

Vochtsensoren
Indien gewenst leveren wij onze Outdoor Greenwall met vochtsen-
soren. Deze meten hoe hoog het vochtgehalte is in de wand en 
slaan alarm als de planten dorst hebben.
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Beplanting
Wanneer u besluit een Indoor Living Greenwall bij ons af te nemen 
zult u uitgebreid advies krijgen over de verschillende planten uit ons 
assortiment. 

Er gaan maar liefst 49 planten per m2 in de Indoor Living Greenwall. 
Wij adviseren om rond de 6-7 verschillende plantensoorten te kie-
zen. Een wand moet namelijk wel rust en eenheid uistralen. Boven-
dien kunnen wij dan beter met patronen werken. 

Middels een zorgvuldig ontwikkelde plantenlijst heeft u ruime keuze 
uit prachtige beplantingssoorten. Al deze planten zijn zeer luchtzui-
verend. Bekijk de volgende pagina’s voor een overzicht.
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Planten Assortiment

EPIPREMNUM AUREUM 
(Drakenklimop)

ASPLENIUM ANTIQUUM

PHLEBODIUM 
(Blauwvaren)

NEPHROLEPIS 
(Krulvaren)

ASPLENIUM NIDUS 
(Tongvaren)

PHILONDENDRON SCANDENS BRASIL



PHILONDENDRON SCANDENS

SCINDAPSUS GOLDEN POTHOS

CHAMAEDOREA ELEGANS 
(Bergpalm)

FATSIA JAPONICA 
(Vingerplant)

MONSTERA OBLIQUA 
(Rimpelgatenplant)

CHLOROPHYTUM CO VARIEGATUM
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ASPARAGUS

SPATHIPHYLLUM SWEET ROCCO 
(Lepelplant)

PHILODENDRON IMPERIAL GREEN

AGLAONEMA CRETE

AGLAONEMA SILVER BAY

AGLAONEMA MARIA



Prijsindicatie

Wij installeren onze wanden vanaf 6 vierkante meter. Hoewel elke 
wand maatwerk is, willen wij wel graag enkele verwachtingen ma-
nagen door het afgeven van een prijsindicatie. 

Wij geven u de prijs per vierkante meter greenwall. Genoemde prijs-
indicaties zijn inclusief installatie door onze verticale tuinmannen, 
specialistische machinerie, voorrijkosten en het plaatsen van lijst-
werk. Wij werken met hoogwaardig gepoedercoate lijsten. Deze 
beschermen de Indoor Living Greenwall en zorgen voor een luxe en 
afgewerkte uitstraling.  

Prijsindicatie per vierkante meter 

• 6m2 tot 10m2  - €850
• 11m2 tot 25m2 - €750 
• 25m2 +    - €650

(Prijzen zijn exclusief btw) 

Buiten uw budget? Bekijk dan onze Moss Wall Brochure.
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Onderhoud
Indien gewenst kunnen wij ook het onderhoud voor uw Indoor Li-
ving Greenwall verzorgen. Ondanks het feit dat de Indoor Living 
Greenwall zichzelf volledig zelfstandig en automatisch irrigeert, is 
het wel noodzakelijk dat het waterbassin wordt bijgevuld. Verder is 
controle op ziektes en plagen, het juist bijsnoeien van de wand en 
plaatsen van verse beplanting belangrijk.

Daarnaast adviseren wij om twee keer per jaar de leidingen langs 
te lopen, de computer te controleren en voeding toe te voegen.  Na 
installatie is overleg hierover mogelijk. Neem voor meer informatie 
contact met ons op. 

Naast de Indoor Living Greenwall biedt de Verticale Tuinman ook 
nog enkele extra opties aan, waarmee u uw wand nog gevarieerder 
en aantrekkelijker kunt maken. Hierbij kunt u denken aan een be-
drijfslogo in de wand.

Extra opties
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Tot Slot

Mocht u na het lezen van deze brochure en het zien van 
de afgegeven prijsindicatie geïnteresseerd zijn in een 
Indoor Living Greenwall dan plannen wij graag een be-
lafspraak met u in. Als alles voldoet aan uw verwach-
tingen dan komen wij langs voor een inmeting. Vervol-
gens maken wij voor u een offerte op maat.

Nadat de offerte akkoord is gaan wij voor u aan de slag 
en wordt de productie en het maatwerk opgestart. Uit-
eindelijk zal eerst de techniek worden geinstalleerd en 
als laatste stap: de beplanting! 

Wij kijken er naar uit om uw woning of kantoor te voor-
zien van aantrekkelijk en uniek verticaal groen. 
Bij vragen of het indienen van een aanvraag kunt u bel-
len naar (020-215 7372) of e-mailen naar info@dever-
ticaletuinman.nl.

De Verticale Tuinman
Kapoeasweg 12

1043AD Amsterdam
www.deverticaletuinman.nl

KVK: 72571802


