ONDERHOUDSPAKKETTEN

SEMPERGREENWALL OUTDOOR
Een SemperGreenwall Outdoor is standaard voorzien van een geheel automatisch Plant Care System.
Dit slimme systeem voorziet uw groene gevel van de juiste hoeveelheid voeding en water. Daarnaast
is het voor het welzijn en de uitstraling van uw groene gevel belangrijk om periodiek onderhoud uit te
(laten) voeren. Een SemperGreenwall Outdoor is en blijft tenslotte een levend product. Daarom biedt
Sempergreen Vertical Systems verschillende typen onderhoudspakketten aan.
Hieronder kunt u de verschillende onderhoudspakketten vergelijken. Wilt u totaal ontzorgd worden?
Kies dan voor het onderhoudspakket ‘Full Package’, dan geniet u altijd zorgeloos van een gezonde
groene gevel.
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TELEFONISCHE HELPDESK BIJ CALAMITEITEN
Bij elk type onderhoudspakket krijgt u toegang tot onze telefonische helpdesk. Bij urgente
calamiteiten staan wij op werkdagen tijdens kantooruren paraat voor telefonisch advies.
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ONDERHOUDSPAKKETTEN

SEMPERGREENWALL OUTDOOR
ONDERHOUD EN VERZORGING BEPLANTING
Het periodieke onderhoud van het groen,
bestaat uit een aantal elementen. Periodiek
wordt er een visuele check uitgevoerd. Hierbij
wordt gekeken naar de conditie van de wand en
wordt in kaart gebracht welke acties vereist zijn
bij de volgende onderhoudsronde.
Bij een SemperGreenwall Outdoor vindt in
het voorjaar een uitgebreide snoeibeurt
plaats, voorafgaand aan het groeiseizoen. In
het najaar wordt een kleine bijsnoei-beurt
uitgevoerd, zodat de groene gevel klaar is voor
het winterseizoen. Tevens wordt nauwkeurig
gekeken naar eventuele plantuitval. Waar nodig
wordt plantuitval aangevuld tot maximaal
5% van het totaal aantal planten. Daarnaast
worden de goot en afvoeren gecontroleerd en
vrijgemaakt van blad en ander afval. Bij een
plantuitval hoger dan 5% worden de kosten
doorberekend.
ONDERHOUD PLANT CARE SYSTEM
Het Plant Care System is het kloppende
hart van uw SemperGreenwall. Dit slimme
irrigatiesysteem voorziet alle planten van
de benodigde water en voedingstoffen. Bij
een SemperGreenwall Outdoor wordt het
irrigatieprogramma afgestemd op het lokale
klimaat en de verschillende seizoenen. Zo blijft
uw SemperGreenwall in topconditie.
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Bij een SemperGreenwall Outdoor wisselt de
verhouding per jaargetijde. Zo stimuleert de
voedingsstof in het voorjaar de knopvorming
en groei. In de late zomermaanden wordt de
verhouding gewijzigd om de celstructuur in de
plant te laten afharden en hem zo tegen
de winterkoude te beschermen.
ONLINE MONITORING
Via online monitoring wordt uw
SemperGreenwall door Sempergreen Vertical
Systems op afstand gemonitord. Hierbij wordt
gekeken of de vochtwaardes in de groene
wand nog goed zijn. Mocht er een afwijking
geconstateerd worden, dan wordt er direct
geschakeld.

Het Plant Care System wordt jaarlijks geheel
nagekeken en getest. U heeft garantie op
alle onderdelen gedurende 2 jaar na datum
van installatie. Bij eventuele vervanging van
onderdelen na deze periode, worden de kosten
voor de te vervangen onderdelen en arbeid in
rekening gebracht.
SEMPERGREEN VERTICAL SYSTEMS

BIJVULLEN VOEDINGSSTOFFEN
Om de groei van de planten te waarborgen,
heeft elke SemperGreenwall voedingsstoffen
nodig. Het Plant Care System is uitgerust
met een voedingsstoffenmodule, waarin de
voedingsstoffen worden opgelost. Iedere
SemperGreenwall is uniek. Ook de locatie van de
groene gevel (indoor/outdoor en direct zonlicht/
schaduw) is van invloed op de keuze voor de
juiste voedingsstof en de mengverhouding.
Zo ontvangt uw SemperGreenwall gegarandeerd
de juiste voedingsstoffen. Binnen uw
onderhoudscontract worden de voedingsstoffen
regelmatig bijgevuld. Dit gebeurt tijdens een van
de onderhoudsbeurten.

Indien u kiest voor het zelf uitvoeren van online
monitoring, dan krijgt u toegang tot een speciale
app-omgeving. In deze omgeving kunt u
meerdere gebruikers toevoegen. Bij afwijkingen
of calamiteiten dient u zelf actie te ondernemen.
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