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Przyroda ma ogromny wpływ na naszą równowagę,  
wyciszenie, przywraca upragniony balans  
i wspomaga koncentrację. obcowanie z roślinnością 
przybliża nas do natury. rośliny w otoczeniu  
– to sposób na przyrodę w zasięgu ręki.
Ich niebywałą zaletą jest stałe ulepszanie  
jakości powietrza, redukcja zanieczyszczeń  
oraz wzbogacanie otoczenia w niezbędny tlen.
Wyobraź sobie, że przeznaczasz odrobinę wolnego  
miejsca na zieloną ściankę z bujnej roślinności.
Brzmi zachęcająco?

SYSTEM Green Wall DLA HUSH

Lepsza jakość powietrza wpływa na poprawę warunków pracy.  
system Green Wall idealnie zagospodarowuje zewnętrzne ściany  
kabin Hush, tworząc z nich roślinne dekoracje.  
składa się z korpusu, zintegrowanych doniczek i elektronicznej irygacji.  
To prosty, estetyczny i intuicyjny sposób na przyrodę w zasięgu ręki.

  

 

To prosty sposób na przyrodę w zasięgu ręki

rośliny zapewniają przyjemny klimat i czyste powietrze

Wykreuj spokojną i zieloną przestrzeń



W codziennym otoczeniu jesteśmy nieustannie narażeni na od-
działywanie niebezpiecznych substancji. są to m. in. plastik, farby, 
materiały budowlane, barwniki, starsze typy rozpuszczalników, 
kleje, detergenty, czy kosmetyki. Zawierają one lotne toksyny, 
które czasami mieszają się z wdychanym przez nas powietrzem. 
Benzen, ksylen, trichloroeten, formaldehyd i amoniak to kilka naj-
częstszych przykładów. Powodują osłabienie, zawroty i bóle głowy 
oraz podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu, gardła i dróg odde-
chowych. NAsA przez wiele lat badała rośliny domowe, aby zna-
leźć gatunki najbardziej efektywnie usuwające toksyny z powietrza.  
A oto kilka najskuteczniejszych:

PaProć. obfite liście paproci można określić jako naturalne nawilżacze. oczysz-

czają powietrze, neutralizują promienie emitowane przez urządzenia elektryczne 

jak telewizory, czy komputery, dlatego doskonale sprawdzają się w przestrze-

niach biurowych. roślina uwielbia wilgoć, dlatego należy pamiętać o częstym jej 

podlewaniu, jak również spryskiwaniu jej liści wodą o temperaturze pokojowej.

Zielistka sternberGa. Zielona trawa tej rośliny zbiera pył i toksyczne sub-

stancje z powietrza takie jak formaldehyd, ksylen, benzen, tlenek węgla, aceton, 

amoniak i metale ciężkie. redukuje szkodliwe promieniowanie elektromagnetycz-

ne, a więc dobrze sprawdzi się w pobliżu stanowiska komputerowego. Jedna 

średniej wielkości roślina oczyszcza nawet 200 m2 powietrza! Wytwarza fitoncydy 

– substancje o bakteriobójczych i grzybobójczych właściwościach – ograniczając 

ilość patogenów o 80%. Lubi dobrze drenowaną glebę i pośrednie oświetlenie.

FiGoWiec sPrężysty. Cechą szczególną figowca sprężystego są jego skó-

rzaste, połyskliwe liście. figowiec poza skutecznie eliminuje formaldehyd z powie-

trza, stanowiąc tym samym naturalny filtr. Doskonale sprawdzi się w przestrze-

niach o charakterze biurowym zarówno ze względu na swoje właściwości redukcji 

zanieczyszczeń, jak i swoją estetyczną formę. Toleruje wysokie temperatury, lubi 

jasne pośrednie światło i regularne podlewanie.

skrZydłokWiat (lilia Pokoju). roślina redukująca z powietrza powie-

trze toksyczne substancje takich jak formaldehyd, benzen, ksylen, trichloroetylen  

i tlenek węgla. W procesie fotosyntezy rozkłada szkodliwe substancje, a jednocze-

śnie nawilża powietrze w pomieszczeniu. Dodatkowo absorbuje zarodniki pleśni  

i szkodliwe promieniowanie emitowane przez urządzenia elektroniczne. Ta roślina 

nawet figuruje na stworzonej przez NAsA liście 10 roślin poprawiających jakość 

powietrza w pomieszczeniach. skrzydłokwiat jest piękny i delikatny, lecz dziki. 

Preferuje częściowe zacienienie i cotygodniowe podlewanie.

PolecaMy nastęPujĄce roŚliny do 
systeMÓW Green Wall dla HusH.

PrZeWodnik 
Po  
roŚlinacH
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3 rÓżne WyMiary
(s / g / w)

640 / 220 / 2150 mm
Przystosowane do:  
hushPhone

640 / 220 / 2210 mm 
Przystosowane do:  
hushMeet.s,  
hushMeet.open.s
hushMeet.L  
hushTwin 

1110 / 220 / 2210 mm
Przystosowane do:  
hushWork  
hushMeet  
hushMeet.open
hushMeet.L

Podlewaj rośliny regularnie.

Sprawdzaj wilgotność gleby raz na tydzień.

W razie potrzeby włącz system irygacyjny.

Wymieniaj wodę do irygacji raz na miesiąc.

Pamiętaj, że każdy system Green Wall powinien zawierać rośliny o podobnych potrzebach 
(woda, światło, temperatura).

1  antracytowy metalowy korpus i nogi

2  doniczki z kanałami irygacyjnymi

3  solidna podstawa ze zintegrowanym szkłem wodnym 

4  ręcznie kontrolowany, elektroniczny system irygacji

5  klamry mocujące 

       system nie zawiera roślin.
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