Οικοτοίχοι OS-8

Όταν οι πράσινες στέγες δεν είναι αρκετές, έρχονται οι πράσινοι τοίχοι, ή αλλιώς οι
Οικοτοίχοι
.
Τώρα,
το σύστημα Οικοστέγες-8
κάνει εφικτή τη δημιουργία
πράσινων, φυτεμένων, ολοζώντανων
τοίχων, που
κρατάνε μακριά τη ζέστη και το κρύο
, ομορφαίνοντας τις προσόψεις, αλλά και τους εσωτερικούς τοίχους του σπιτιού, ανάλογα
με τα φυτά που θα διαλέξουμε.

Οι φυτοθύλακες των Οικοτοίχων OS-8 διαθέτουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με
τις μονάδες
OS
-8, με τη διαφορά ότι

1/4

Οικοτοίχοι OS-8

περιβάλλονται από
ειδικό μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο
με δύο προσόψεις που παρέχουν
απόλυτη σταθερότητα και ασφάλεια
στην κατασκευή, είτε αυτή εφάπτεται σε τοίχο, είτε είναι ελεύθερη και από τις δύο
πλευρές.

Πέραν του ότι αυξάνουν –κυριολεκτικά- κάθετα τις διαθέσιμες επιφάνειες φύτευσης, η
ευελιξία στην τοποθέτη
ση των ζωντανών τοίχων OS-8 προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης τους με
εναλλακτικούς τρόπους, όπως:
- Διαχωριστικό- στην περίπτωση της ελεύθερης στήριξης του πράσινου τοίχου,
υπάρχει η δυνατότητα της φύτευσης του αμφίπλευρα, ιδιότητα που καθιστά ιδανικό το
σύστημα OS-8 ως διαχωριστικό για μπαλκόνια και κήπους.
-
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Περίφραξη- με τον ίδιο τρόπο, οι οικοτοίχοι μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές
μεθόδους περίφραξης μια ιδιοκτησίας προσφέροντας χάρη στο σταθερό τους πλαίσιο,
αυξημένη ασφάλεια σε σύγκριση με τους θάμνους που χρησιμοποιούνται συνήθως και με
ισάξιο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως ηχομόνωση από το θόρυβο
του δρόμου.
- Κήπος μυρωδικών- το OS-8 μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά κοντά
στον χώρο της κουζίνας ώστε να προμηθεύει ανά πάσα στιγμή, εύκολα και γρήγορα τα
φρέσκα αρωματικά κα

ι μυρωδικά που είναι απαραίτητα στη μαγειρική.
- Διαφημιστικός χώρος- οι οικοτοίχοι OS-8 μπορούν να εξυπηρετήσουν άριστα την
προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα προσθέτοντας μια όαση
πρασίνου στο κέντρο της πόλης και υπογραμμίζοντας παράλληλα την οικολογική
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ευαισθησία της επιχείρησης σας.

Οι ζωντανοί τοίχοι με το σύστημα OS-8, έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση όταν παρουσιάστηκαν
για
πρώτη φορά στο πλαίσιο της έκθεσης Green Desi
gn
F
estival
στην Αθήνα το Φθινόπωρο του 2010 και πλέον
διατίθενται και τοποθετούνται κατόπιν παραγγελίας αποκλειστικά
από τις Οικοστέγες
τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

info@oikosteges.gr - τηλ: 694 7225590 & 210 7250863
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