
INTERIÉROVÉ ŽIVÉ STĚNY 
PŘÍČKY A ZELENÉ STĚNY



PlantBox | Interiérový systém zelené stěny

Plantbox je systém důmyslných, samozavlažovacích 
modulů, které vám umožní sestavit si zelenou fasádu 
u vás doma, v kanceláři ve výrobě, na prodejně,... 
Jednotlivé díly Plantboxu na sebe v horizontálním 
směru navazují, ve směru vertikálním na sebe 
navzájem dosedají díky jednoduchým zámkům. S 
ohledem na rozměry modulu je možné docílit plochy, 
která je v šířce násobkem 600 mm, ve výšce pak 200 
mm. Celková hloubka systému je 150 mm, jednotlivé 
díly se kotví přímo do nosné zdi, nebo únosného 
materiálu předstěny. Jeden metr čtvereční zelené 
fasády za nasyceného stavu se svou hmotností 
pohybuje kolem 70 kg.

Instalace systému je velmi jednoduchá. Každý modul 
má v zadním dílci připravené otvory ke kotvení. Ve 
vertikálním směru je dostatečné, pokud se kotví 
každý třetí modul přímo do rovné, únosné zdi. Není 
nutná žádná další hydroizolace, systém je sám o sobě 
dokonale vodotěsný.
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PlantBox | Je možné umístit  
i do skleněných příček



INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Naše příčky spolu se 
zelenými stěnami udělají 
váš interiér unikátní.

PlantBox | Závlaha

Voda je přiváděna vždy do nejvýš položeného 
Plantboxu, jakmile se jeho zásobní prostor na vodu 
nasytí, přepadá voda gravitačně do dalšího patra 
“truhlíků“.

Závlahu je možné řešit jak manuálně, tak automaticky. 
Možno plnit běžným substrátem. Použití v interiéru 
či exteriéru. Instalaci, osazení truhlíků si může každý 
udělat sám. Dokonce je možné pěstovat bylinky pro 
svou kuchyň.

TISÍCE ROSTLIN
Na výběr máte nepřeberné množství druhů 

rostlin, které lze do stěny zasadit.

OSVĚTLENÍ ZELENÉ STĚNY
Rostliny budou ještě  
krásnější a zelenější.

SNADNÉ NA ÚDRŽBU
Závlaha je řešena manuálně nebo 

automaticky. V manuálním případě je 
potřeba květiny zalét jen jednou za 14 dní.

SPOJENÍ S NAŠIMI PŘÍČKAMI
Sklo a rostliny se skvěle doplňují a tvoří tak 

jedinečný interiér.

LEPŠÍ VZDUCH A ZDRAVÍ
Rostliny v interiéru čistí vzduch a udržují 

příjemnou vlhkost.

SNIŽUJÍ HLUK
Zelené stěny pohlcují zvuk.
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PlantBox | Možné sestavy

260/460  mm

600 mm 1200 mm 1800 mm 2400 mm
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STĚNU SI OSÁZÍTE  
I POSKLÁDÁTE SAMI

Manipulace s PlantBoxy je opravdu 
jednoduchá, zvládne ji naprosto každý!

STĚNY DO INTERIÉRU  
I EXTERIÉRU

PlantBox je vhodné řešení v jakýkoliv 
podmínkách.

OBJEDNÁVEJTE PŘES E-SHOP
Vy objednáváte, my doručujeme.  

 Naši specialisti jsou vám k dispozici.

ZÁVLAHA PŘES WIFI
Připojte se k internetu  
a zalévejte na dálku.

Zapomněli jste zelenou stěnu 
zavlažit?

To není problém, díky možnosti 
napojení na wifi  
a sofistikovanému sledování 
zavlažování přes internet, spustíte 
závlahu odkudkoliv!

Navíc stačí zavlažit jednou  
za 14 dní!



VYBERTE SI ROSTLINY


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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Rostliny | 600 LUX
Rostliny | 1000 LUX

Rostliny | 1500 LUX

PlantBox | Vhodné rostliny k zasazení do interiérové stěny

 



EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Ozeleňte si celý domov.  
Od střechy, přes interiér  
až po exteriér.
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Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s. 

U Splavu 1419 
684 01 Slavkov u Brna 

Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

INSTAGRAM


