• In 4 standaard kleuren
• Maakt plantverzorging eenvoudig
• Speels design voor binnen & buiten
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ENJOYGREEN
GOFORO2

ENJOYGREEN
EENVOUDIG GROEN
Met LivePicture GO voeg je op een speelse wijze verticaal
groen toe aan jouw leef-, leer-, of werkomgeving.
Je hoeft niet eens groene vingers te hebben voor de
verzorging van de planten, de leegmelder geeft aan
wanneer het waterreservoir gevuld mag worden. De
watervoorraad is voldoende om de planten minimaal
4 weken van water te voorzien. Door de capillaire werking
van de plantcassette worden de planten voorzien van de
juiste hoeveelheid water.
SPEELS GROEN
De sleuven van de uitneembare plantcassette vul je met
planten naar jouw eigen voorkeur en smaak.

Met LivePicture GO kun je alle kanten op; voor binnen
en buiten, in een single of moduliare toepassing.
Met meerdere GO’s creeër je jouw eigen speelse
wandcollage. Monteer het plantenschilderij eenvoudig
met de twee bijgeleverde schroeven en installatie
sjabloon.
Kies je voor een GO dan kies je voor alle voordelen
van groen; het maakt je gelukkiger, het zorgt voor een
gezonder binnenklimaat en het is ook nog eens mooi!

“LivePicture GO maakt plantverzorging
eenvoudig. GO for O2!“

GOSPECIFICATIES
AFMETINGEN

: 51,6 x 51,6 x 11,2 cm (L x H x D).

KLEUREN

: Wit | Grijs | Rood | Zwart (Andere kleuren zijn mogelijk, vraag naar de mogelijkheden).

MATERIAAL

: Lijst: ASA. Plantcassette: EPP (Expanded Polypropylene).

GEWICHT

: 2,7 kg exclusief water en planten. ± 5 kg inclusief water en planten.

ONDERHOUD

: Lijst schoonmaken met een zachte microdoek en zachte zeep. Gebruik van
agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden.

PLANTCASSETTE

: De verwisselbare plantcassette is voorzien van 2 sleuven die ruimte bieden aan
totaal 6 planten (3 planten per sleuf) van potmaat 9.

WATERVOORRAAD

: Handgevuld waterreservoir van 2 liter. Het waterreservoir is voorzien van een
leegmelder en volmelder. Werkt zonder elektriciteit, afvoer of wateraansluiting.

INSTALLATIE

: Geleverd inclusief installatie sjabloon, instructies en materiaal.

TOEPASSING

: Voor binnen en buiten.

PLANTSUGGESTIES

: Kamerplanten, kruiden, vetplanten, grassen.

