
LivePanel ®

Indoor



De voordelen 
•  Draagt bij aan een gezond binnenklimaat

•   Weinig onderhoud

•  Geurarm

•  Nette en strakke constructie

•  Gering waterverbruik

•  Geluidisolerend

•  Brandwerend

•  Keuze in beplantingsontwerp

•  Eenvoudig te plaatsen

De kenmerken
•  Flexibel gesloten systeem

•  Geïntegreerde waterhuishouding

•  Afsteunend op de vloer of hangend  
aan de wand

•  Aanpasbare horizontale elementen  
0,6 (h) x 1,0 (b)

•  Diepte constructie 164 mm  
(excl. beplanting)

LivePanel van Mobilane

Nederland
Mobilane B.V.
Broekweg 3, 3956 NE Leersum
Postbus 2, 3956 ZR Leersum 
T: +31 (0) 343 42 08 65
F: +31 (0) 343 47 79 39
E: info@mobilane.nl
I: www.mobilane.nl

België/Luxemburg
Mobilane BeLux bvba
Hogesteenakker 7/5
9070 Heusden (Destelbergen)
T: +32 (0) 92 32 28 30
M: +32 (0) 473 94 58 11
E: info@mobilane.be
I: www.mobilane.be

De LivePanel Indoor gevel van Mobilane 
is een innovatieve toepassing van 
vertikaal groen. Met 80 jaar ervaring 
in groen is een duurzaam systeem 
ontwikkeld voor groene gevels.

LivePanel modules
De Groene Gevel wordt opgebouwd uit 
LivePanel modules. Deze voorbegroeide 
panelen zijn eenvoudig op maat te maken. 
De LivePanel modules zijn voorzien 
van een speciaal ontwikkeld substraat, 
waarin plantmateriaal kan wortelen en 
voeding kan vinden. De panelen zijn 
stapelbaar en worden gezekerd door een 
lichte aluminium constructie. Vanwege 
de flexibiliteit kunnen LivePanel modules 
voor tal van toepassingen van vertikaal 
groen worden gebruikt.

Gezonde binnenruimten
De meerwaarde van groen in de woon/werkomgeving is herhaaldelijk 
wetenschappelijk aangetoond.
Met LivePanel Indoor ligt de realisatie voor iedere architect, project-
ontwikkelaar en gebouwbeheerder binnen handbereik met een vari-
atie aan mogelijkheden. Daarnaast creëren de wanden een visueel 
aantrekkelijk beeld, denk hierbij aan entrees, vergaderruimtes of 
monotone wanden welke eenvoudig worden opgefleurd.

Weinig onderhoud
De groene binnengevel van Mobilane vereist relatief weinig onder-
houd. Het substraat wordt van water en voeding voorzien door een 
geautomatiseerd irrigatiesysteem. Het water kan eenvoudig worden 
(bij)gevuld wanneer de indicator dat aangeeft of automatisch wan-
neer deze is  aangesloten op de waterleiding. 

Installatie door partners
Voor de installatie werkt Mobilane 
samen met geselecteerde partners 
die over de juiste kennis, ervaring  
beschikken. 

Afdekprofiel
Irrigatieleiding

LivePanel met 
substraatkern

Reservoir met 
pomp


