GROENE DAKEN EN GEVELS

eco [ w ] all

Wereldwijd heeft het terugdringen van CO2 en daarmee het
verbeteren van het klimaat, grote aandacht. Gebouwen kunnen
daarin een grote rol spelen met bijvoorbeeld groene daken maar
zeker ook met groene gevels. De Eco[W]all maakt het mogelijk
om gebouwen te voorzien van een groen karakter wat tevens de
uitstraling van het gebouw enorm ten goede komt.

Eco [W]all is een wind- en waterdicht buiten-
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plaatselement, waar beplanting in kan groeien.

De mogelijkheid tot variëren zorgt voor flexibiliteit voor de architect, zowel
voor de uitstraling als voor het beschikbare budget.
Ook is er een ruime keuze aan beplanting mogelijk. Denk hierbij aan
een zakelijke groenblijvende uitstraling, een bloeiende beplanting, of met
een meer natuurlijke uitstraling.
De toe te passen beplanting is maatwerk en kan in overleg met onze
beplantingsdeskundigen verder uitgewerkt worden. De watervoorziening
en bemesting wordt computergestuurd. De gevel wordt geleverd met een
onderhoudscontract waardoor de beplanting er altijd prachtig uitziet.

Voordelen van de Eco [W]all
-  Groene uitstraling gebouw met veel variatiemogelijkheden in beplanting
-  Watervoorziening en bemesting wordt computergestuurd.
-  Eindeloos variëren met kleur, structuur en vorm van de gevelelementen
-  De groene gevel is meteen het buitenspouwblad
-  Verbetering leefomgeving
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