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Maxgreenwall pomáhá tak, že navyšuje 

množství přírody v interiéru, a to na základě 

inspirace od hnutí za zlepšení kvality života 

po celém světě.

Poutavé výrobky Maxgreenwall 

vytvářejí zdravé, produktivní a 

příjemné vnitřní prostředí. Díky 

mnoha dostupným designům a 

variantám můžete snadno přenést 

venkovní prostředí dovnitř a 

obklopit se zeleným životem!

Myšlenka Maxgreenwall vznikla díky 

spolupráci společností Sempergreen a Parus 

Europe. Tyto pohyblivé a uživatelsky 

přívětivé stěny do interiéru obývacích 

prostor jsou doplňkem široké nabídky 

udržitelných, zdravých a ekologických řešení. 

O nás



Vnitřní příroda přispívá ke 

zlepšení duševního i fyzického 

zdraví.

Zvyšuje úroveň produktivity v 

kanceláři a výrazně snižuje 

úroveň stresu. Rostliny také čistí 

vzduch a zlepšují kvalitu vnitřního 

ovzduší. 

“Podporujeme zdravější
pracovní prostředí”



Zelené stěny snižují hlučnost, což 

oceníte v kanceláři a je příjemné 

v domácím prostředí. Živá vnitřní 

stěna navíc zlepšuje estetiku 

budovy. 

Díky své pohyblivosti lze tuto 

zelenou stěnu snadno použít 

jako rozdělovač místností, čímž 

stěna Maxgreenwall vynikne.

"Zlepšení akustiky”



Maxgreenwall Single 360°

Stěna Maxgreenwall Single v celé své eleganci. Přesvědčte se sami





Pěstební světlo LED 

104 rostlin

Ventilátor pro cirkulaci 

vzduchu 

Zásobník na vodu

Mikrofiltr

Wi-Fi ovladač

Zelená stěna obsahuje
specializovaný systém, který
zajišťuje cirkulaci kyslíku, které
podporuje udržování ideálního
stavu zeleně. Tichý ventilátor 
zajišťuje distribuci vyrobeného
kyslíku do celého okolí . 
Rozhodnete-li se pro 
Maxgreenwall, zvolíte si lepší
vnitřní klima!

Tuto stěnu Maxgreenwall lze
nainstalovat za méně než
hodinu a automatický
zavlažovací systém stačí
doplňovat každé čtyři týdny. Díky
kapilární metodě rostliny
dostanou veškerou vodu, kterou
potřebují .

Součástí balení je speciálně
navržené pěstební světlo, které
udržuje rostliny v dobrém stavu. 
Díky tomu je možné Maxgreenwall 
nainstalovat na jakémkoli místě ve
vašem interiéru, přičemž rostliny
budou stále stejně kvalitní. Tato
zelená stěna je schopna prospívat i 
na těch nejtmavších místech!

Všechny technické parametry, 
jako je systém zavlažování a 
světelná aktivita, jsou přístupné
online prostřednictvím mobilní
aplikace.

Pohyblivý

Tato volně stojící a pohyblivá
předělovací stěna pro obývací
pokoj vám dává svobodu při
navrhování prostor podle
vlastního vkusu. Díky kolečkům a 
nízké hmotnosti lze
Maxgreenwall snadno přemístit
na jiná místa . Možnosti pro váš
interiér jsou nekonečné! 

UV filtr

Mikrofiltr zajišťuje průtok čisté
vody systémem.

Vestavěný UV filtr pro dezinfekci
vody

Vlastnosti systému

Do této zelené stěny se vejde
celkem 104 rostlin.  





Výška
Šířka
Hloubka

Zásobník na vodu
Frekvence doplňování
Zvuk vodního čerpadla

Hmotnost boxu
Instalovaná hmotnost

Počet rostlin

Barva světla
Optimální množství světla
Barvy stěn

221cm
104cm
37cm

80L
Měsíčně
50dB 

80KG
200KG

104

bílá
8 hodin denně
čistě bílá (RAL9016) a grafitově černá
(RAL9011).
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Systém Maxgreenwall Single je jedinečný díky své pohyblivosti a snadné
údržbě. Obývací stěna nejenže rozzáří vaše soukromé prostory nebo
firemní prostředí, ale také zlepší Vášzdravotní stav a kvalitu ovzduší. Tato
obývací stěna do interiéru je rozumnou investicí díky svým pozitivním
vlivům, pohyblivosti a možnosti přizpůsobení. Tato vertikální zahrada
poskytuje skvělou příležitost k instalaci více než 100 rostlin ve vašem
prostředí! 

Maxgreenwall Single



Výška

Šířka
Hloubka

Zásobník na
Frekvence doplňování
Zvuk vodního čerpadla

Hmotnost boxu
Instalovaná hmotnost

Počet rostlin

Barva světla
Optimální množství světla

Barvy stěn

221cm
104cm
51cm

120L

Dvakrát měsíčně
50dB 

160KG
360KG

192

bílá
8 hodin denně

čistě bílá (RAL9016) a grafitově černá
(RAL9011).
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Dvojitá verze stěny Maxgreenwall je jedinečná! Tento výrobek je schopen
vystavovat rostliny na obou stranách, takže se tato pohyblivá zelená stěna
hodí jako rozdělovač místností v prostorách, jako jsou kanceláře, 
zdravotnická zařízení a hotely. Obsahuje celkem téměř 200 rostlin, takže
vaše vnitřní prostředí bude ihned obohaceno pomocí síly přírody.

Dvojitá stěna Maxgreenwall





Propojení stěny!

Tyto zelené stěny se nejen snadno přemisťují, ale je možné je také propojit s dalšími stěnami Maxgreenwalls a vytvořit tak 
velkou obytnou stěnu. Vyhrajte si a vytvořte si ideální interiér! 





Instalace systému
Maxgreenwall trvá méně než
hodinu a stačí k tomu pouze
dva lidé. Stěnu Maxgreenwall 
lze snadno přizpůsobit
přidáním různých druhů
rostlin, například s klidně
vypadajícím exteriérem nebo
barevnými rostlinami. 
Požadovaná velikost květináče
je průměr 9 cm. 

Kromě toho se Maxgreenwall 
hodí k personalizaci snadnou
instalací magnetických
samolepek nebo potiskem
zadní desky podle vašeho
přání. Systém Maxgreenwall 
nabízí také možnost přidat na
přední stranu Maxgreenwallu
nápisy napsané dle vašeho
přání. Skvělý způsob, jak 
prezentovat svou značku nebo
vřele přivítat návštěvníky! 

Přizpůsobte si
stěnu



SG Products B.V.
Defensieweg 1
3984 LR Odijk
Nizozemska

Kontaktujte nás! 
maxgreenwall@sempergreen.com

www.maxgreenwall.com

+31 (0)343 539 699

+31 6 82 06 06  53


