STYLEGREEN
Prachtige verticale tuinen voor aan je muur!
ZIJN DE PLANTEN OP DE AFBEELDINGEN EN MUREN ECHT?
Ja, styleGREEN gebruikt alleen echte planten, die in een speciaal proces met behulp van
glycerol en kleurstof natuurlijk worden bewaard. Dit houdt de planten mooi en vergt geen
onderhoud.
HOE WORDEN DE PLANTEN GECONSERVEERD?
De speciale conserveringsmethoden zijn op basis van water, voedsel kleuren en glycerol
en is daarom volkomen onschadelijk voor de gezondheid. In een uitwisselingsproces wordt
het water in de plant vervangen door glycerol en chlorofyl door voedselkleurstof.
HEBBEN DE PLANTEN VERZORGING NODIG?
Nee, verzorging is niet nodig. Integendeel, de geconserveerde planten mogen niet worden
besproeid. Daarnaast hebben de planten geen licht nodig, en houden antistatische
eigenschappen stof tegen. Kortom: 100% natuurlijk, 0% verzorging.
WAT GEBEURT ER WANNEER DE PLANTEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN
DIRECT ZONLICHT OF WARMTE?
In direct zonlicht kan mos na 2 tot 3 jaar vervagen. Het is daarom aan te raden dit
wanneer mogelijk te vermijden. Daarnaast kunt u de producten niet in de buurt of boven
warmtebronnen hangen, omdat de glycerine hier niet tegen bestendigd zijn.
HOE WORDEN DE PLANTEN GECONSERVEERD?
De speciale conserveringsmethoden zijn op basis van water, voedselkleuren en glycerol
en is daarom volkomen onschadelijk voor de gezondheid. In een uitwisselingsproces wordt
het water in de plant vervangen door glycerol en chlorofyl door voedselkleurstof.
WAAR KUNNEN DE PRODUCTEN WORDEN GEBRUIKT?
Zolang de luchtvochtigheid niet hoger is dan 70%, kunnen de vertical tuinen platen in alle
binnenruimtes worden gebruikt - bijvoorbeeld in de woonkamer, slaapkamer of eetkamer,
in kantoren en vergaderzalen, in openbare gebouwen of op beurzen. De gestabiliseerde
planten zijn niet geschikt voor gebruik in buitenruimtes.
VERANDEREN DE PLANTEN DE AKOESTIEK IN EEN RUIMTE?
Ja, de gestabiliseerde planten fungeren als zachte natuurlijke materialen zoals
akoestische panelen en verminderen zowel het lawaai als ook weerkaatsing in gesloten
ruimten.
HEBBEN DE PLANTEN EEN GEUR?
Omdat het levende planten en mossen zijn, hebben ze ook een typische, natuurlijke geur,
die echter verdwijnt met de tijd.
ZIJN ALLE PRODUCTEN HETZELFDE?
Alle verticale tuinen worde met de hand gemaakt. Ten tweede zijn de planten natuurlijke
producten, die variaties in kleur en vorm hebben. Elk beeld is uniek.

