Creëer
verticale
tuinen
Duurzame klimhulp
systemen
Creëer een prettige leefomgeving met de
klimhulpsystemen van Carl Stahl Green Walls.
De slingerplanten worden geleid langs kabels of
netten waardoor binnen een mum van tijd een
groene gevel ontstaat. Ideaal voor binnenen buitenmuren van zowel nieuwbouw als
bestaande gebouwen.

www.carlstahl-greenwalls.nl

Beste kwaliteit
RVS en aluminium

WIJ MAKEN DE
WERELD GRAAG
EEN STUKJE GROENER
Carl Stahl Green Walls is producent en leverancier
van klimhulpsystemen. Met veel plezier maken wij
de wereld een beetje groener. Wij helpen je graag
verder met het uitwerken van een duurzame groene
gevel. Indien nodig komt ons montageteam het ook
monteren.

Voor elk gebouw

Voor elke situatie is een systeem beschikbaar. Onze
spankabels en kabelnetten kunnen grote
overspanningen maken en worden gebruikt als
hekwerk.

Standaard
systemen

Spankabel
systemen

Kabelnet
systemen

Standaard
systemen

CREËER
EENVOUDIG ZELF
Met onze standaard RVS afstandhouders en
spankabels van de beste kwaliteit creëer je de
mooiste verticale tuinen rondom je huis.

We hebbe
no
ok ee n

we

bshop!

In principe zijn enkel verticale kabels genoeg om
slingerplanten te ondersteunen. Indien gewenst is
het ook mogelijk om horizontale of diagonale lijnen
toe te passen. De spankabels worden geleid door
afstandhouders. Wij hebben verschillende soorten
afstandhouders in ons assortiment. Zowel de
spankabels als afstandhouders zijn altijd uit
voorraad leverbaar.

Uit voorraad
leverbaar!
www.carlstahl-greenwalls.nl

Spankabel
systemen

ELK PROJECT
IS UNIEK
Met spankabels kun je de mooiste
groenprojecten realiseren. Op technisch vlak
ondersteunen wij je waar nodig. Wij kunnen
het systeem voor je uitdetailleren en laten
doorrekenen zodat de reactiekrachten op de
onderliggende constructie bekend zijn.
Indien gewenst, monteren wij onze materialen
op locatie met ons eigen montageteam. Bijna
alles is mogelijk!

Daag ons uit!

www.carlstahl-greenwalls.nl

Kabelnet
systeem

GROTE
OVERSPANNINGEN
Kabelnetten zijn ideaal als klimhulp wanneer er grote
overspanningen gemaakt moeten worden. Ook komt het
wel eens voor dat er niet in gevels geboord kan
worden of dat er tegelijk een afscheiding gecreëerd
moet worden. Dan zijn onze kabelnetten de uitkomst.
Het net is een mooie klimhulp voor planten.
De netten kunnen tegelijkertijd als veiligheidsnet
fungeren. In dat geval zijn balustrades of andere
hekwerken overbodig, waardoor het ook economisch
gunstiger is om een dergelijk kabelnet toe te passen.

Wij denken graag
met je mee!
www.carlstahl-greenwalls.nl

Voordelen van een groene gevel
Schonere lucht
Zorgt voor verkoeling
Fungeert als geluidsbarrière
Verhoogt biodiversiteit
Zorgt voor waterberging

great things
are built
with
the best materials.

Kijk op
www.carlstahl-greenwalls.nl
voor inspiratie!
Kleine Tocht 5 | 1507 CB Zaandam
+31(0)75 303 03 99 | greenwalls@carlstahl.com

