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THE MOST EXCLUSIVE GARDEN





HOE GAAN WIJ TE WERK?
 
 
 

Er gaan veel voorbereidingen aan vooraf om uiteindelijk tot een volledige Outdoor Greenwall te
komen.
 
Wanneer u akkoord gaat met de offerte maken wij een digitale tekening op basis van uw wensen.
Als u er tevreden mee bent zal het systeem op maat gemaakt worden. Daarna plannen wij zo snel
mogelijk de installatie voor u in.
 
Onze Verticale Tuinmannen bouwen de wand veilig en professioneel op. Het zal voor u tijd zijn om
te genieten.
 
 





DAAR HOORT OOK EEN ZONNEMETING BIJ



PRIJSINDICATIE
 
 Er komt veel kijken bij de realisatie van de Outdoor Greenwall. Er zijn veel factoren van invloed op

de werking van de wand en de groei van de planten. Een overzicht.
 
IRRIGATIE
Allereerst is de juiste irrigatie essentieel. Door de gehele wand zitten irrigatieslangen die het
water op de juiste momenten afgeven. Wij gebruiken hoogwaardige slangen die niet verstopt
kunnen raken. Het geheel is aangesloten op een irrigatiecomputer nabij de wand.
 
HET SYSTEEM
Een aantal aspecten zijn enorm belangrijk om de planten in de juiste conditie te houden. Ons
systeem bestaat uit 4 lagen. 
1) De eerste laag is een waterdichte laag die zorgt dat er geen vocht tussen de wand en uw muur
komt.
2) Steenwol. Zorgt er voor dat de wortels van de plant goed kunnen wortelen.
3) Textiel. Houdt vocht en voeding vast.
4) Vilt. Is UV-bestendig en zorgt voor een prachtige buitenkant.
 
Het systeem wordt per aanvraag op maat gemaakt.
 
FRAME
Het frame wordt eerst op de wand geïnstalleerd. Het frame draagt niet alleen het systeem, het
zorgt ook voor een extra luchtlaag tussen het systeem en uw muur. Op deze manier een extra
bescherming tegen vocht.
 
BEPLANTING
Ons systeem is uitvoerig getest, er is hier een lijst van plantsoorten uitgekomen die het goed doen
en ook goed blijven doen. Er gaan maar liefst 25 planten per m2 in het systeem.
 
Vraag de plant assortiment brochure op en u ontvangt deze direct van ons. 
 
ARBEID
De aanleg van de Outdoor Greenwall wordt gedaan door een opgeleide Verticale Tuinman.
Professioneel maatwerk en werken met een lach op het gezicht vinden wij erg belangrijk. 
 
 
 
 
 



PRIJSINDICATIE
 
 

AFWATERING
Een hoogwaardige wand verdient ook een hoogwaardige afwatering. Via een op maat gemaakte
goot kunnen wij het overtollige water overal heen laten lopen. Vaak is een goot niet eens nodig,
grind is dan al voldoende.
 
PRIJSINDICATIE
Hoewel elke wand maatwerk is, willen wij wel graag enkele verwachtingen managen. Wij geven u
de prijs per vierkante meter greenwall. Deze prijs is inclusief installatie, ontwerp, beplanting en
montage.
 
3 M2 // €630
4 M2 //€600
5-10 M2 // €575
11-25 M2 // €555
25+ M2 // €530
 
Prijzen zijn inclusief btw
 
VERDER
Irrigatiecomputer €150
 
OPTIONEEL
Vloeibare voedingspomp + Breektank: €1500,-
Zwart gepoedercoat stalen frame: +€150 PER M2
Zink goot €70 per meter
 
 



 
Wij willen u alvast bedanken voor het vertrouwen in ons en de interesse in de Outdoor Greenwall.
Wij maken en realiseren onze projecten met veel passie en liefde. Een van onze doelen is om
zoveel mogelijk mensen te laten genieten van al het moois wat groen ons te bieden heeft.
 
Wij zijn verheugd en zien er naar uit om samen met u tot een prachtig resultaat te komen.
 
Met vriendelijk groet,
 
 
 De Verticale Tuinman
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