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Nedlaw Livingwalls is het eerste en enige 
gepatenteerde plantenwand systeem dat 
werkt als een actief biologisch luchtfilter. 

Meer dan alleen een plantenwand; Nedlaw Livingwall is een 
biofilter dat per vierkante meter 100 m2 kantoor van frisse 
lucht kan voorzien.
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Innovatie 
In Nedlaw Livingwalls komen 
innovatie, design en groen op 
een bijzondere wijze samen.  

Als geen andere plantenwand in de wereld is 
het Nedlaw biofilter een werkende machine dat 
de vervuilde lucht aanzuigt, de schadelijke 
stoffen verwijderd en schone lucht terug geeft 
aan een ruimte of gebouw. De biologische 
microben, die leven bij de plantenwortels, eten 
letterlijk de vervuiling als voedsel uit de lucht. 
De biofilterstructuur legt het wortelgestel van 
de planten bloot zodat deze actief worden 
gevoed door de actieve luchtverplaatsing. 



Positieve werkbeleving  
en luchtbehandeling  
vanuit groene intelligentie 
PlantingPower.nl
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Installatie 
Het biofilter kan voor bijna iedere  
ruimte worden ontworpen 

We werken samen met jou aan het design en de constructie. Groot of klein,  
de basisconstructie is consistent en flexibel aan te passen. Voor ieder biofilter  
is een wateropvang reservoir nodig om de bevloeiing van de planten te 
ondersteunen. Het basin kan verzonken worden geplaatst of naar wens op  
een andere plek. De linker afbeelding toont een volledig geïndexeerd systeem.    
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Vrijstaand 
Een vrijstaand design is ideaal voor kantoor-site 
ruimten zoals een kleine entree, vergaderzaal en 
kantoortuin. Dit design kan worden geplaatst op 
iedere plek waar water aan- en afvoer aanwezig is 
en is daarmee uitermate geschikt voor bestaande 
kantoorgebouwen, scholen en andere 
commerciële ruimten.

Hybride 
In het hybride systeem wordt de frisse retourlucht 
in de ruimte verspreid door de aanwezige 
ventilatiestructuur. Deze hybride oplossing werkt 
goed als bijvoorbeeld op één etage van een 
gebouw de lucht actief moet worden ververst 
wanneer dit niet vanuit een gebouw-gebonden 
systeem kan worden gerealiseerd.  
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Structuur 
Living wall biofilter structuur   

Deze gedetailleerde tekening laat de 
componenten en de verschillende lagen 
zien waaruit de het biofilter is opgebouwd. 
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Systeemeisen

Air Handling 
Het is belangrijk om van tevoren na te denken over waar 
de schone lucht uit het biofilter naartoe moet. 

Water aan- en afvoer 
Het systeem heeft een wateraanvoer nodig voor het 
biofilter. Dat mag leidingwater zijn maar ook regenwater 
of gerecycled water. Ook een waterafvoer is noodzakelijk. 

Electra 
Electriciteit is nodig voor de waterpomp en de 
verlichting. Natuurlijk licht is wenselijk maar het biofilter 
werkt ook met 100% kunstmatig licht. Per vierkante 
meter biofilter is ongeveer 100 watt nodig. 

Gewicht 
Het gewicht van de wand is in de constructie een punt 
van aandacht. De wand heeft een gewicht van ongeveer 
50 kg per vierkante meter. Het waterbassin weegt vanaf 
100 kg per vierkante meter. 

Licht 
Voor het biofilter is zowel kunstmatig- als ook natuurlijk 
licht geschikt. Natuurlijk licht het meest duurzaam. 
Afhankelijk van de beoogde locatie adviseren we over de 
lichtbehoefte. 

Vocht 
Zorg dat de omgeving rondom het biofilter 
vochtbestendig is. Er wordt luchtvochtigheid 
geproduceerd.  

Operating costs 
Schone lucht wordt bij de gebruikers gebracht voor 24 
watt per persoon. Substantieel minder dan traditionele 
technische systemen. 
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Maatschappelijk en 
Duurzaam Ondernemen in 
een groenbedrijf
Bij Planting Power voeren wij sinds 2013  
met certificaat ISO 26000 het MVO beleid  
binnen al onze bedrijfsprocessen. 

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze 
activiteiten en beslissingen op mens, milieu en maatschappij. Hiermee 
minimaliseren wij negatieve duurzaamheidseffecten op onze 
stakeholders en de samenleving.  

Wij zijn partner van MVO Nederland, de nationale kennis- en 
netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

partner

http://www.mvonederland.nl/partner/rent-plant


Bel 088 180 1800 
info@plantingpower.nl 
Kvk 28076904

Wij laten de kracht 
van planten werken 
in jouw bedrijf
Virulyweg 8 
7602 RG Almelo 
PlantingPower.nl
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