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GreenDecor to polski producent ścian zielonych wytwarzanych z organicznych 
porostów, roślin i mchów stabilizowanych. Produkty z mchu architektonicznego 
doskonale nadają się do aranżacji wnętrz. Przeznaczone są do montażu 
w układzie wertykalnym, na stropach oraz na wszelkiego rodzaju łukach, 
filarach i innych obłych formach. 

Roślinne ściany zielone wykonujemy w systemie modułowym lub w dowolnie 
zaprojektowanej formie. Proponujemy różne kompozycje wypełnień 
stosując kilka typów roślinności. Aranżacje wykonywane są przez florystów 
pod nadzorem projektanta. Moduły podstawowe pokryte mchem 
architektonicznym o wymiarach 50 x 50 cm dostępne są w 16 kolorach  
z palety barw fińskiego poddostawcy Polarmoss. Pigmenty stosowane 
do barwienia są czyste i zgodnie z niemieckimi normami BfR IX, European 
Resolution AP (89) 1, UE Dyrektywa 94/62 / WE i CONEG.

NATURA WE WNĘTRZACH



• biurowce
• siedziby firm
• instytucje
• banki
• hotele
• restauracje
• gabinety lekarskie
• apteki
• kancelarie prawne
• rezydencje
• apartamenty
• lofty
• kawiarnie

• restauracje
• gabinety SPA
• stoiska targowe
• stoiska ekspozycyjne
• pokoje kąpielowe
• kryte pływalnie
• salony SPA
• centra odnowy 

biologicznej
• salony masażu
• szkoły i przedszkola
• szpitale

ZASTOSOWANIE

RODZAJE 
KOMPOZYCJI: 

• mech architektoniczny 
(chrobotek reniferowy) 
w wybranym kolorze z palety 
16 kolorów Polarmoss

• podkład z płaskiego, 
naturalnego mchu, mech 
poduszkowy, paprocie, 
eukaliptus, trawy

• podkład z płaskiego, 
naturalnego mchu, liście 
paproci, bluszcz, papirus, 
amarant, trawy

• mech leśny i polarny

• mech polarny, leśny 
i chrobotek reniferowy

• mech polarny

INSTALACJA: 2D, 3D

MODUŁ: 
50 x 50 cm lub dowolna 

wybrana forma

WYKOŃCZENIE 
KRAWĘDZI: 

bez ramy bądź w oprawie

MATERIAŁ 
ŚCIANKI:

10 mm płyta wspierająca MDF 
do wnętrz o podwyższonej 
odporności na wilgoć

NA ZAPYTANIE:

10 mm płyta wspierająca 
MDF w standardzie B2, 
certyfikowana o podwyższonej 
odporności na ogień

WYSOKOŚĆ  
WYPEŁNIENIA:

2 – 15 cm w zależności od 
zastosowanego materiału

WAGA: ok. 16 kg/m²

PRZEZNACZENIE: tylko do wnętrz

WYMAGANA 
WILGOTNOŚĆ 

POWIETRZA:
40% ~ 70%

OPCJE 
DODATKOWE:

możliwość wykonania obrzeża 
z mchu na widocznych 
zewnętrznych krawędziach 
(tzw. rama z mchu)

tylko do wnętrz

BEZPIECZEŃSTWO
Odporność na ogień. Zastosowana obróbka 
materiału organicznego opóźnia zapłon podkładu.



Ściany zielone ze stabilizowanych porostów i roślin nie wymagają 
jakiejkolwiek pielęgnacji czy też podlewania. Są bezobsługowe. 
Nie potrzebują również światła dziennego. Znakomicie ożywiają 
i ocieplają wnętrza bez utraty przestrzeni użytkowej. Stanowią 
również żywą termoizolację działającą niczym naturalny filtr 
powietrza wchłaniający zanieczyszczenia z otoczenia. Są idealną 
barierą dźwięku zapewniającą niezwykle skuteczne wytłumianie 
hałasu. 

Wieloletnią żywotność ścian zielonych zapewni utrzymanie 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu na poziomie 40% ~ 70%. 
To optymalna wartość dla człowieka. Utrzymując zatem 
odpowiednią wilgotność zadbamy również o własne zdrowie. 
Wykorzystany materiał posiada cechy żywej rośliny. By zachować 
jego elastyczność i sprężystość należy pamiętać o kontroli 
wilgotności powietrza. W przypadku kiedy spadnie ona poniżej 
wymaganej normy produkty stabilizowane mogą stracić czasowo 
swoje właściwości. Wrócą jednak do stanu początkowego 
po zastosowaniu w pomieszczeniu zwykłego nawilżacza 
powietrza czy postawieniu pojemnika z wodą! 

WALORY UŻYTKOWE

ZDROWIE

MODUŁ PODSTAWOWY 50 X 50 CM  
wypełniony mchem architektonicznym  

(chrobotkiem reniferowym)

• produkt higienicznie czysty 
• nie zawiera bakterii 
• nie powoduje emisji lotnych 

związków organicznych 
• w 100% naturalny 
• obojętny dla alergików 
• naturalny regulator wilgotności 

powietrza

OŚWIETLENIE
Na instalację można kierować 
podświetlanie typu LED. Nie należy 
eksponować ścian zielonych 
na bezpośrednie działanie 
promieni UV.

tylko do wnętrz ognioodporne redukcja hałasu bez podlewania redukcja stresu
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10 mm płyta wspierająca MDF 
do wnętrz o podwyższonej odporności  
na wilgoć

wykończenie bez ramy 

wykończenie z obramowaniem

wkręt

mech

płyta MDF

ściana

montaż do ściany
betonowej

wkręt

mech

konstrukcja

płyta MDF

płyta

montaż do płyty
gipsowo-kartonowej

+48 509 650 505  
kontakt@greendecor.com.pl  

greendecor.com.pl

PROSTA INSTALACJA  
W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
NA DOWOLNEJ POWIERZCHNI 
z zastosowaniem wkrętów, 
kleju montażowego lub maty 
samoprzylepnej. 

Pojedyncze formy w obramowaniu 
gotowe do zawieszenia na ścianach. 
Nie należy montować produktów 
w bezpośredniej bliskości źródeł 
ciepła, np. nad grzejnikiem.


