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VĚŘÍME   
V INDIVIDUALITU
Již od roku 1992 vyrábíme a instalujeme skleněné příčky, 
mobilní stěny a akustická řešení. Díky vlastnímu výzkumu  
a kontaktu se zákazníky po celém světě neustále naše 
produkty zdokonalujeme a vyvíjíme nová řešení. Jedním z 
nich jsou interiérové živé stěny. Náš program exteriérových 
zelených řešení #DomyJakoStromy jsme se proto rozhodli 
posunout o krok dále a z pozice leadera trhu připravili to 
nejlepší možné řešení i pro interiér budov.

Jsme stavební firma, která i v moderní době bojuje za životní 
prostředí. Snažíme se zajistit, aby naše budovy byly přínosné 
nejen pro své obyvatele, ale i pro své okolí. Uvědomujeme si 
totiž, že kontakt s přírodou je esenciálním prvkem k dosažení 
lidské spokojenosti.



Your solution for both exterior and interior walls.

PLANTBOX 



PLANTBOX
Ideální řešení  
do interiéru
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Modulární systém 
bez omezení

PlantBox je systém důmyslných, samozavlažovacích modulů, 
které vám umožní sestavit si zelenou fasádu. Jednotlivé díly 
PlantBox 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.

Nemusíte se bát být kreativní. Hloubka truhlíků je 
dostatečná pro pěstování okrasných druhů rostlin,  
ale i bylinek, zeleniny nebo třeba jahod!

PlantBox | Interiérový systém zelené stěny

Možnost automatického nebo manuálního zavlažování

Jednoduchá instalace

Schopnost seskládat jakoukoliv konfiguraci

Volně stojící nebo nástěnné řešení

Vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu

Možnost zasazení celé řady rostlin, včetně těch jedlých
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Rozměr: 600 mm x 200 mm x 150 mm

Plně nasycená hmotnost: 70 kg/m2

Materiál: 100% recyklovaný polypropylen

Kapacita nádrže: 1,8 l

Životnost: +10 let

Upevnění: Na dvou místech na výšku 600 mm



. Víme, �e kontakt  

Vyvíjíme technologie
, nebo  

pro .

krásné, 
 a sni�ují náklady 

chlazení.

Modulární, samozavla�ovací  
a ekologický systém

Náš vlastní patent zelených fasád 

peníze a prodlou�í �ivotnost zateplení. .

ZELENÉ FASÁDY

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.zivestavby.cz


