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Creëer een prettige sfeer
Een levend schilderij van planten. Dat is LivePicture® van Mobilane.
Het geeft uw leef- en werkomgeving direct een fraaie, groene
uitstraling.
Dit unieke duurzame begroeningssysteem is niet alleen goed voor
het binnenklimaat, maar zorgt ook voor een rustgevend effect.
Dat noemen wij ’Vitamine G’
Planten hebben gezondheidsvoordelen en dragen bij aan het gevoel
van welzijn. Ze kunnen echter ook veel kostbare ruimte in beslag
nemen. Daarom heeft Mobilane LivePicture® ontwikkeld.
Buiten de gezondheidsvoordelen en de ruimtebesparing is
LivePicture® ook een sieraad aan de muur en eenvoudig te onderhouden. Zo zijn de cassettes met planten in een handomdraai te
verwisselen, en hebben de planten slechts om de zes weken
water nodig.
Door de innovatieve constructie is er geen stroom nodig om de
planten zes weken lang van water te voorzien. LivePicture® kan dan
ook overal worden geplaatst. De planten in LivePicture® zorgen
voor een aangename luchtvochtigheid en kunnen kooldioxide en
verontreinigende deeltjes uit de lucht filteren.

REUKLOOS
SYSTEEM

GEEN
STROOM
NODIG

GELUIDSDEMPEND

The power
of plants

Gelukkiger door groen!
Diverse onderzoeken bevestigen het: werknemers met een groene
werkomgeving voélen zich niet alleen gezonder, ze zíjn het ook echt.
Ze zijn productiever, melden zich minder vaak ziek en herstellen
sneller van stress. Groen is dus méér dan een luxe product, het werkt
gezondheidsbevorderend. Bovendien voelen mensen in een groene
werkomgeving zich veiliger.
LivePicture® is dus niet alleen fraai om naar te kijken, maar draagt
ook bij aan de gezondheid van uw werknemers. Een investering die
zichzelf op termijn ruimschoots terugverdient.

Specificaties
» geïntegreerd irrigatiesysteem
» diepte zonder beplanting 10,5 cm
» geen elektriciteit nodig
» geen pomp
» op te hangen aan elke muur
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Systeem

LivePicture® bestaat uit een frame dat standaard in 3 verschillende kleuren
geleverd kan worden. In het frame worden de planthouders gehangen
waarin de planten worden geplaatst. Dankzij de verwisselbare planthouders kunt u bij het veranderen van de seizoenen snel en eenvoudig een
ander levend schilderij creëren. LivePicture® is eenvoudig aan iedere
muur te bevestigen met slechts twee of drie schroeven.

Afmetingen (hxbxd)

Groot: 112,5 x 72,5 x 10,5 cm
Klein:
72,5 x 72,5 x 10,5 cm

met cassette: 112,5 x 72,5 x 14,5 cm
met cassette: 72,5 x 72,5 x 14,5 cm

Kleuren
Er zijn 3 standaardkleuren.
Tegen meerprijs is LivePicture® in een kleur naar keuze leverbaar.
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