
INTERIEROVE ŽIVÉ STENY 
PRIEČKY A ZELENÉ STENY



PlantBox | Interiérový systém zelenej steny

Plantbox je systém dômyselných, samozavlažovacích 
modulov, ktoré vám umožnia zostaviť si zelenú fasádu 
u vás doma, v kancelárii, vo výrobe, na predajni,... 
Jednotlivé  diely Plantboxu na seba v horizontálnom 
smere nadväzujú, v smere vertikálnom na seba 
navzájom dosadajú vďaka jednoduchým zámkom. 
S ohľadom na rozmery modulov je možné docieliť 
plochy, ktorá je v šírke násobkom 600mm, vo výške 
potom 200mm. Celková hĺbka systému je 150 mm, 
jednotlivé diely sa kotvia priamo do nosnej steny, alebo 
únosného materiálu predsteny. Jeden meter štvorcový 
zelenej fasády sa v nasýtenom stave pohybuje svojou 
hmotnosťou okolo 70kg.

Inštalácia systému je veľmi jednoduchá. Každý modul 
má v zadnom dielci pripravené otvory na kotvenie.  
Vo vertikálnom smere je dostatečné, pokiaľ sa kotví 
každý tretí modul priamo do rovnej, únosnej steny. Nie 
je nutná žiadna ďalšia hydroizolácia, systém je sám  
o sebe dokonale vodotesný.
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PlantBox | Je možné umiestniť  
aj do sklenených priečok



INTERIÉROVÉ RIEŠENIE 

Naše priečky spolu so 
zelenými stenami urobia 
váš interiér unikátnym.

PlantBox | Závlaha

Voda je privádzaná vždy do najvyššie položeného 
Plantboxu, akonáhle sa jeho zásobovací priestor na 
vodu nasýti, prepadá voda gravitačne do ďalšieho 
poschodia “kvetináča“.

Závlahu je možné riešiť ako manuálne, tak 
automaticky. Možno plniť bežným substrátom. Použití 
v interiéru či exteriéru. Inštaláciu, osadenie kvetináčov 
si môže každý urobiť sám. Dokonca je možné pestovať 
bylinky pre svoju kuchyňu.

TISÍCE RASTLÍN
Na výber máte nespočetné množstvo druhov 

rastlín, ktoré je možné do steny zasadiť.

OSVETLENIE ZELENEJ STENY
Rastliny budú ešte  
krajšie a zelenšie.

JEDNODUCHÉ NA ÚDRŽBU
Závlaha je riešená manuálne alebo 
automaticky. V prípade manuálneho 
zalievania je potrebné kvety zalievať  

raz za 14 dní.

SPOJENIE S NAŠIMI PRIEČKAMI
Sklo a rastliny sa dopĺňajú a tvoria tak 

jedinečný interiér.

ZNIŽUJÚ HLUK
Zelené steny pohlcujú zvuk.

LEPŠÍ VZDUCH A ZDRAVIE
Rastliny v interiéri čistia vzduch a udržujú 

príjemnú vlhkosť.
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PlantBox | Možné zostavy

260/460  mm

600 mm 1200 mm 1800 mm 2400 mm
Neobmedzené
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STENU SI OSADÍTE  
A POSKLADÁTE SAMI

Manipulácia s PlantBoxmi je skutočne 
jednoduchá, zvládne ju naozaj každý!

STENY DO INTERIÉRU  
AJ EXTERIÉRU

PlantBox je vhodné riešenie v akýchkoľvej 
podmienkach.

OBJEDNÁVAJTE CEZ E-SHOP
Vy objednávate, my doručujeme.  

 Naši špecialisti sú vám k dispozícii.

ZÁVLAHA CEZ WIFI
Pripojte sa k internetu 
a zalievajte na diaľku.

Zabudli ste zelenú stenu 
zavlažiť?

To nie je problém, vďaka  
možnosti napojenia na wifi  
a sofistikovanému sledovaniu 
zavlažovania cez internet, spustíte 
závlahu odkiaľkoľvek!

Naviac stačí zavlažiť raz za 14 dní!



VYBERTE SI RASTLINY


Ficus pumila

Tradescantia 'Dark Green'Polystichum tsussimense

Chlorophytum variegatum Fittonia verschaffeltii Hedera helix 'Wonder'

Pellaea rotundifolia

Chamaedorea elegans

Spathiphyllum wallisiiPeperomia 'Pixie'



Begonia rex

Tradescantia zebrinaSaxifraga stolonifera

Begonia 'Curly Fireflush' Peperomia obtusifolia 'Green'Hedera helix 'Wonder'

Peperomia rotundifolia

Anthurium 'Red'

Tradescantia 'Dark Green'Polypodium vulgare



Begonia 'Lime Swirl'

Spathiphyllum wallisiiNephrolepis cordifolia 'Duffii'

Aloe vera Echeveria parvaEcheveria 'Black Prince'

Epipremnum aureum

Aloe mitriformis 'Black Gem'

Nephrolepsis 'Green Fantasy'Ficus pumila
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Rastliny | 600 LUX
Rastliny | 1000 LUX

Rastliny | 1500 LUX

PlantBox | Vhodné rastliny k zasadeniu do interiérovej steny

 



EXTERIÉROVÉ RIEŠENIE

Ozeleňte si celý domov.  
Od strechy, cez interiér  
až po exteriér.

Pl
an

tB
ox

 w
al

l



Staňte sa naším fanúšikom a buďte súčasťou príbehu ...

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

LIKO-S Bratislava
 

Polianky 5 
841 01 Bratislava 

Slovenská republika

+421 903 727 152 | info@liko-s.sk

www.liko-priecky.sk

INSTAGRAM


