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NextGen Living Walls is ontwikkeld als verticale groene  

oplossing voor aansprekende werk- en ontvangstruimten.  

NextGen Living Walls realiseert een gezonde werkomgeving  

die er ook nog eens fantastisch uit ziet.  

•      Werkt met hydro- of aardeplanten

     in hun   originele pot.

•    Makkelijk te planten met mogelijkheid 

om later te variëren.

•    Makkelijk te onderhouden.

•    4-6 weken watercyclus.

Wanneer er voldoende verlichting 

aanwezig is, kan vrijwel elk soort plant 

in de NextGen Living Walls groeien. 

Hiernaast ziet u een aantal planten die 

wij kunnen aanbieden in de NextGen 

Living Wall. 

Deze planten zijn goed dekkend, en 

groeien gelijkmatig. 

Kies voor imposant groen en maak 

indruk op uw relaties en gasten.

L I V I N G  W A L L S

Future Living Walls 
levert ook de 

planten voor uw Wall.
In zowel aarde als 
Hydro-uitvoering.

Future Living Walls levert desgewenst speciale LED  Rail Verlichting  
die CE-en RoHS goedgekeurd is en een UL goedgekeurde  LED driver heeft.

15 graden 24 graden 60 graden

Future Living Walls is een dynamisch,  ambitieus bedrijf. 

Wij richten ons voornamelijk op verticale groene muren.  

Wij leveren, monteren en onderhouden vier innovatieve 

producten. NextGen Living Walls, Biomontage, 

Roomdividers en moswanden.



•  Geluiddempend

•   Onderhoudsvrij (ook geen water)

•  Vele natuurlijke materialen  

    beschikbaar

•   Eenvoudig uitbreidbaar

•   Geschikt voor binnen

•   Snelle installatie

•    Combineren mogelijk met 

Biomontage Live

De Roomdivider is ontwikkeld om 

“groen” naar binnen te brengen. 

Door de combinatie moge-

lijkheden zijn de roomdividers 

interessant voor zowel kleine als 

grote ruimten. Zij realiseren een 

natuurlijke scheiding. De wanden 

zijn verkrijgbaar in een enkel- en 

dubbelzijdige uitvoering. 

R O O M D I V I D E R S

Een praktische toepassing:   
Implementatie van een white board, waardoor de 

wand multifunctioneel  voor uw kantoor wordt. 

Optional Base Cover



BioMontage, of te wel, de verticale puzzel.  

BioMontage onderstreept de menselijke 

behoefte om contact te maken met een

natuurlijke omgeving. Biomontage legt deze 

link door een variatie van natuurllijke kleuren 

en materialen te introduceren voor 

elk interieur.

 •   Eenvoudige installatie 

 •   De panelen zijn snel en  

     eenvoudig te verwisselen

 •   Oneindige ontwerp opties 

 •   Onderhoudsvrij 

 •   Geluiddempend

De frames zijn verkrijgbaar 

in 3 kleuren: 

Solid Shine Black

Solid Shine White

Solid Shine Anthracite 

B I O M O N T A G E

Sustainable 
Poplar Bark

Prairie Brown
Light Stone

Mountain Grey
Light Stone

Upcycled Coconut 
Tree Bark

Vivid Green 
Pole Moss

Upcycled Mangium 
Tree Branches

Deep Green 
Long Moss

Lime Green
Reindeer Moss

Medium Green
Reindeer Moss

Forest Green
Reindeer Moss

30,5 x 61 cm 61 x 61 cm 122 x 61 cm

Biomontage is verkrijgbaar in 3 standaard frame formaten:



Tel. +31 6 294 11 114    •    info@futurelivingwalls.nl    •    www.futurelivingwalls.nl

M O S W A N D E N

Een moswand maakt de wereld en uw  

bedrijf een stukje mooier. Wij kunnen onze 

creativiteit en passie voor groen helemaal 

kwijt in de deze moderne blikvanger.  

Uw logo of beeldmerk verwerkt in een 

moswand? Dat kan. Moswanden zijn niet 

alleen spectaculaire blikvangers maar  

hebben een sterk geluiddempende werking

Wij leveren altijd maatwerk. Een wand van 

mos tilt elk interieur naar een hoger niveau.  

Laat u verrassen door de voordelen en 

toepassingen voor dit sfeervolle natuur-

product. Wij helpen u graag op weg.


