LifeMCC
Movable Climate Changer
OVER DE LIFEMCC
De LifeMCC is een vrijstaande en
verplaatsbare plantenwand die in elke
mogelijke ruimte toegepast kan worden.
Het compacte, moderne design zorgt
ervoor dat de mobiele groene gevel op
eenvoudige en vanzelfsprekende wijze
geïntegreerd kan worden met de rest van
het interieur. Daarmee is de LifeMCC een
toegevoegde waarde voor elke ruimte, van
woonkamer tot kantoortuin.

Vermindert
omgevingsgeluid
Verhoogt gevoel
van well-being
Gezond
binnenklimaat

OVER DE BEPLANTING
Voor de LifeMCC zijn drie verschillende plantassortimenten uit voorraad leverbaar.
De beplanting bestaat uit een diversiteit aan planten met luchtzuiverende kwaliteiten.
Beplanting naar eigen wens is ook mogelijk. Naast het zuiveren van de lucht
zorgt de beplanting ook voor een aanzienlijke verbetering van de akoestiek en
luchtvochtigheid in een ruimte.

GreenOasis

LimeDesign

www.lifemcc.com

OceanBreeze

LifeMCC
Technische gegevens
TOEPASSING
De LifeMCC kan in elke ruimte
toegepast worden als roomdivider of
als muurdecoratie. Het moderne design
maakt dat de LifeMCC een echte eyecatcher is voor uw leef- of werkomgeving.
PRODUCT
De LifeMCC bestaat uit voorbegroeide
Flexipanels, een gepoedercoate
aluminium omlijsting, een geïntegreerd
waterreservoir en een automatisch
irrigatiesysteem die de beplanting
gedoseerd voorziet van water. Een
ingebouwde waterniveausensor geeft
een akoestisch signaal wanneer het
waterniveau te laag komt te staan.
Tevens wordt de LifeMCC geleverd
met 2 vochtsensoren die via een router
verbonden zijn met Wifi. Hierdoor heeft
u de mogeljkheid om de LifeMCC op
afstand te monitoren. De LifeMCC is
voorzien van 4 wielen waardoor deze
makkelijk verplaatsbaar is.
De LifeMCC is leverbaar in zwart of wit.

www.lifemcc.com

FLEXIPANELS
De beplanting van de LifeMCC groeit in
Flexipanels. Bij levering van de LifeMCC is
deze altijd voor minimaal 90% begroeid.
Door het materiaal van de Flexipanels
kunnen de wortels van de planten vrij
groeien wat zorgt voor gezonde en sterke
planten.
OPTIONEEL
Wanneer de LifeMCC op een plaats komt
te staan waar onvoldoende daglicht is,
is groeiverlichting noodzakelijk. Planten
hebben licht nodig voor optimale groei.
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de
prijslijst.
ONDERHOUD
Het onderhoud van de LifeMCC is minimaal.
Dit bestaat uit het regelmatig bijvullen van
het waterreservoir -minimaal 1 keer per
maand-, het geven van voeding, snoeien van
de planten en verwijderen van dood blad
(zie onderhoudsvoorschriften).

TECHNISCHE DETAILS:
Afmetingen
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Inhoud waterreservoir:

1968 mm
1350 mm
500 mm
68 liter

Stekkeraansluiting:
Lengte aansluitsnoer:

230V
ca. 1 m 1

Aantal Flexipanels:

6 stuks

Plantassortimenten:

- GreenOasis
- LimeDesign
- OceanBreeze

