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Geïnspireerd door het verbeteren 

van de kwaliteit van leven, draagt de 

Maxgreenwall zijn steentje bij door 

een gezondere leefomgeving te 

realiseren.  

Deze blikvanger creëert een 

gezonde, sfeervolle en fijne 

binnenruimte. De beschikbaarheid 

van meerdere ontwerpen en opties 

maakt het eenvoudig om buiten 

naar binnen te halen en zo uw 

groene leven te maximaliseren!

Het idee van de Maxgreenwall

ontstond door samenwerking van 

Sempergreen en Parus Europe. Deze 

gebruiksvriendelijke plantenwand is 

een aanvulling op een scala aan 

duurzame, gezonde en groene 

oplossingen.

Over ons



Binnenshuis groen draagt bij aan 

een verbetering van de mentale-

en fysieke gezondheid.

Het verhoogt de productiviteit op 

kantoor en vermindert het

stressniveau aanzienlijk. Ook 

zuiveren planten de lucht en 

verbeteren hierdoor de indoor 

luchtkwaliteit.

‘Bevorder een gezonde
werkomgeving’



Groene muren verminderen 

geluidsoverlast, dit kan voor een 

comfortabele thuisomgeving of 

een rustigere sfeer op kantoor 

zorgen. Bovendien verbetert een 

levende binnenmuur de 

esthetiek van een ruimte.

Door de verplaatsbaarheid van 

deze groene wand kan het 

eenvoudig worden ingezet als 

room divider, hierdoor valt de 

Maxgreenwall ook nog eens 

extra op.

‘Verbeter de akoestiek’



Maxgreenwall Single 360°

De Maxgreenwall in volle elegantie. Bekijk het zelf.





LED groeilicht

104 planten

Luchtcirculatie

Water reservoir

Fijnfilter

Wi-Fi sensor

De groene muur bevat een lucht 
circulerend systeem om de 
goede conditie van de 
beplanting te behouden. Verder 
zorgt dit systeem er ook voor dat 
het geproduceerde zuurstof van 
de plantenwand door de gehele 
binnenruimte wordt verspreid. 

De Maxgreenwall hoeft maar 
één keer per maand te worden 
bijgevuld met water. Door het 
efficiënte irrigatiesysteem, 
gebaseerd op capillaire werking, 
gebruiken de planten alleen de 
benodigde hoeveelheid water.

Het systeem bevat een speciaal 
ontworpen groeilicht om de 
planten in goede conditie te 
houden. Op deze manier kan de 
Maxgreenwall overal in uw interieur 
worden geïnstalleerd, terwijl de 
planten vitaal blijven. 

Alle technische aspecten, zoals 
de waterpomp, zijn op afstand 
bestuurbaar met behulp van een 
mobiele applicatie. 

Verplaatsbaar
Met deze vrijstaande en 
verplaatsbare levende room 
divider heeft u de vrijheid om 
ruimtes volledig in te richten 
naar eigen wens. De 
Maxgreenwall kan makkelijk 
naar andere locaties verplaatst 
worden door het relatief lichte 
gewicht en de wielen. 

UV filter

Het fijnfilter zorgt voor een 
schone waterstroom door het 
systeem.

Het systeem bevat een 
ingebouwde UV-filter om het 
water te desinfecteren.

Systeemkenmerken

In totaal, 104 planten past er in 
de groene gevel.





Hoogte
Breedte
Diepte

Water reservoir
Frequentie vullen water reservoir
Geluidsniveau water pomp

Gewicht doos
Gewicht geïnstalleerd

Hoeveelheid planten

Licht kleur

Optimale licht hoeveelheid

Kleuren Maxgreenwall

221cm
104cm
37cm

80L
Maandelijks
50dB 

80KG
200KG

104

Wit

Dagelijks 8 uur

Puur wit (RAL9016) en 
grafietzwart(RAL9011). Andere kleuren op 
aanvraag.
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De verplaatsbaarheid en het gemakkelijk onderhoud maken de 
Maxgreenwall uniek in zijn soort. De groene muur fleurt niet alleen uw 
privé- of zakelijke omgeving op, maar verbetert ook de algemene 
gezondheidsstatus en luchtkwaliteit. Het is een aantrekkelijke investering 
vanwege de positieve invloeden, verplaatsbaarheid en mogelijkheden tot 
personalisatie. Deze groene muur biedt een geweldige kans om meer dan 
100 planten in uw directe omgeving te installeren!

Maxgreenwall Single



Hoogte
Breedte
Diepte

Water reservoir
Frequentie vullen water reservoir
Geluidsniveau water pomp

Gewicht doos
Gewicht geïnstalleerd

Hoeveelheid planten

Licht kleur

Optimale licht hoeveelheid

Kleuren Maxgreenwall

221cm
104cm
51cm

120L
1x per 2 weken
50dB 

160KG
360KG

192

Wit

Dagelijks 8 uur

Puur wit (RAL9016) en 
grafietzwart(RAL9011). Andere kleuren op 
aanvraag.
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Op gemakkelijke wijze kan je met de Maxgreenwall Double een groene
afscheiding creëren in uw binnenruimte. Dit zorgt voor een comfortabele
werk- of leefomgeving met schonere lucht, verbeterde akoestiek en niet te
vergeten een sfeervolle toevoeging van uw ruimte. Deze groene muur is 
een absolute eyecatcher waarmee het de optimale oplossing is meer rust 
en sfeer te creëren in uw binnenruimte.

Maxgreenwall Double





Verbind de muur!

Deze groene muur is niet alleen makkelijk te verplaatsen, maar kan ook moeiteloos verbonden worden met andere 
Maxgreenwalls om een brede groene wand te vormen. Zo kan ieder interieur naar eigen wens worden ontworpen!





Wij maken het mogelijk om op 
de achterzijde van de 
Maxgreenwall uw gewenste 
illustratie, logo of tekst te 
plaatsen.

De achterzijde wordt 
aangebracht met behulp van 
een veilig, klittenband 
systeem. Doordat het 
makkelijk aan te brengen is, 
kunt u ook moeiteloos uw 
illustratie, merk of advertentie 
aanpassen.

U kunt ons het hele jaar 
contacteren om een nieuwe 
achterzijde voor uw 
Maxgreenwall te bestellen.

Personaliseer
jouw wand



SG Products B.V.
Defensieweg 1
3984 LR Odijk

Nederland

Neem contact op!

maxgreenwall@sempergreen.com

www.maxgreenwall.nl

+31 (0)343 539 699

+31 6 82 06 06  53


