
Σύστημα 
Κάθετων Κήπων

VP - modules
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Το VP-modules by Landco group είναι αρθρωτό σύστημα, με 
σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον που επιτρέπει την γρήγορη 
και εύκολη κατασκευή κάθετων κήπων. Το σύστημα είναι ευέλικτο 
και μπορούν να επιτευχθούν διάφοροι συνδυασμοί, ενώ το κάθε 
φυτοδοχείο είναι ανεξάρτητο από τα άλλα με αποτέλεσμα να μπο-
ρεί να αντικατασταθεί εύκολα, όποτε απαιτηθεί. 
  
Το σύστημα VP modules απαρτίζεται από κατακόρυφες μεταλλι-
κές δοκούς διαστάσεων 300x6x5 cm, πάνω στις οποίες κουμπώ-
νουν κατά μήκος φυτοδοχεία φύτευσης διαστάσεων 60x17,5x19 
cm. Στο άνω μέρος κάθε φυτοδοχείου υπάρχει ειδική εσοχή για 
την στερέωση του σωλήνα άρδευσης, ενώ μέσα στο φυτοδοχείο 
τοποθετείται διηθητικό φύλλο που λειτουργεί σαν φίλτρο.

Σύστημα Άρδευσης

Φυτοδοχείο
cod. VP-Module

Βάση Στήριξης
cod. VP-Support

Κλιπ Στερέωσης
cod. VP-Clip

Κεντρική Γραμμή Νερού

Βραχίονας Στήριξης 
cod. VP-BRK

Κατακόρυφη Δοκός 
Στερέωσης
cod. VP-Upright

Ειδική εγκοπή για
σωλήνα άρδευσης

Σωλήνας Άρδευσης 
με Σταλλάκτες

Αποχέτευση

Κανάλι Συλλογής 
Νερού
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Bραχίονας Στήριξης

Ρυθμιζόμενα Κλιπ 
Στερέωσης Φυτοδοχείων

Κανάλι Απορροής

Τοποθέτηση
Συστήματος
σε Τοίχο

Κατακόρυφη Δοκός

Ρυθμιζόμενος Βραχίονας Στερέωσης

Πάχους min. 26mm max. 65mm

από Αλουμίνιο 60 mm

Σύστημα Άρδευσης σε Γραμμές

Φυτοδοχεία VP-modules

Το κάθε module αποστραγγίζει προς το κατώτερο του

Στη βάση της κατα-
σκευής τοποθετείται 
κανάλι, το οποίο 
συλλέγει τα νερά και 
τα οδηγεί προς την 
υδρορροή 

Το βάρος όλης 
της κατασκευής 
ανέρχεται σε 60 
κιλά/m2 (με φυτά 

και χώμα).



• Φιλικό προς το Περιβάλλον Eco-Friendly
• Μεγάλη διάρκεια ζωής & ασφάλεια
• Εύκολη αντικατάσταση & συντήρηση
• Επιλογές σχεδιασμού - custom made 
• Ενεργειακά & ηχομονωτικά οφέλη
• Συμμόρφωση κατά LEED

Πλήρης διάταξη VP-Modules

Διάταξη VP-Modules για αναρρίχηση Διάταξη VP-Modules σε γωνία

Αραιή διάταξη VP-Modules

Thea Terrace Bar, Central Hotel Athens



Ομορφοκκλησιάς 36

Μαρούσι, 151 22

Τ +30 210 2515005

F +30 210 2515010

greenwalls@landco.gr
www.landcogroup.gr
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Hotel Grande Bretagne, Athens
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