
z żywych roślin
z mchu

ZIELONE ŚCIANY



A gdyby tak

szara ściana

stała się ogrodem

zielonym, pachnącym,

kwitnącym...

można by przy niej usiąść

oddychać świeżym

powietrzem

zrelaksować się

i poczuć inaczej...

lepiej.



dlaczego warto

zielone ściany z roślin

     4NATURE system

     na wymiar

     4NATURE smart

zielone ściany z mchu

     mech leśny

     chrobotek

o nas

kontakt
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zielone ściany

Zielone ściany to żywe ogrody w formie 
wertykalnej, stanowiące niezwykle efektowny 
element dekoracyjny,  który znacząco 
poprawia jakość powietrza we wnętrzu oraz 
doskonale wpływa na samopoczucie osób 
przebywających w ich otoczeniu. 

Zielone ściany montujemy do powierzchni 
ściany lub elewacji, co pozwala oszczędzić 
Twoją powierzchnię użytkową, a dzięki inteli-
gentnemu systemowi sterowania nawadnia-
niem i oświetleniem poprzez aplikację pielęg-
nacja staje się łatwa i szybka.

co to jest?

jak to działa?

dlaczego warto?
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z żywych roślin

• innowacyjny 4Nature System

• automatyczne nawadnianie

• oszczędza przestrzeń

• produkuje tlen

• oczyszcza i nawilża powietrze

• pochłania pył i kurz

• łatwa i szybka pielęgnacja

• towarzystwo roślin przez cały rok

• ekskluzywny element każdego wnętrza



Ściany z mchu to idealne rozwiązanie dla osób 
szukających tworzywa roślinnego, które nie 
wymaga żadnej pielęgnacji. Mech leśny oraz 
chrobotek reniferowy poddawane są procesowi
stabil izacji, dzięki czemu przez wiele lat 
zachowują piękny wygląd oraz miękkość. 

Panele z mchem montujemy do ściany lub innej 
wybranej przez Ciebie powierzchni. Ogromne 
możliwości aranżacji pozwalają nam na wykona-
nie zarówno wielkich jednolitych powierzchni,   
jak i obrazów czy logo. 
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co to jest?

jak to działa?

dlaczego warto?
zero pielęgnacji •

wieloletnia trwałość •

nie wymaga oświetlenia •

tłumi hałas •

materiał antystatyczny •

ręczne wykonanie •

szeroka gama kolorów i wzorów •

bezpieczny dla ludzi i zwierząt •

zielone ściany

z mchu
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zielone ściany z żywych roślin

4Nature System
Przedstawiamy innowacyjny system do tworzenia niepowtarzalnych ogrodów wertykalnych, który jest połączeniem 
doskonałego designu z najnowszą technologią. 4Nature System pozwoli Ci cieszyć się zielenią przez cały rok                           
w Twoim biurze, lokalu czy prywatnym apartamencie.

4Nature System opiera się na modułach z tworzywa sztucznego, w którym połączyliśmy cechy odpowiadające na 
potrzeby dzisiejszych użytkowników zielonych ścian: funkcjonalność, estetyka, niezawodność, niska awaryjność, 
łatwość pielęgnacji i utrzymania. Moduły można łączyć ze sobą tworząc ogrody wertykalne na wymiar lub 
zastosować jako gotowe rozwiązanie - 4Nature System - obudowane designerską ramą w różnych wariantach 
wielkościowych i kolorystycznych. Moduły połączone są systemem automatycznego nawadniania, którym zarządza 
sterownik z aplikacją na urządzenia mobilne, posiadający dodatkowo funkcję kontroli poziomu wody w zbiorniku.

+ SYSTEM
NAWADNIANIA

Tworzyliśmy 4Nature System w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w branży ogrodów 
wertykalnych oraz potrzeby odbiorców. Codziennie zgłębiamy tematykę zielonych ścian, które 
stawiają przed nami nowe wyzwania. Chcemy, aby ogrody wertykalne w praktyce stały się łatwe               
w obsłudze, intuicyjne i przyjazne dla użytkowników. 4Nature System powstał we współpracy                   
ze specjalistami z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i Instytutu Ogrodnictwa. 0808

- łatwo dostępny system nawadniania

- moduł przeznaczony na 4 rośliny

- wykonanie z tworzywa sztucznego

- wymiary 39,1 x 39,1 cm

+ INTELIGENTNE
STEROWANIE



budowa:

osłona tylna

kieszenie na rośliny z syntetycznej maty

osłona przednia

linia 4NATURE smart na wymiar
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żebrowania oraz otwory poprawiające
wentylację korzeni

łatwo dostępny system nawadniania

miejsce skapywania nadmiaru wody

otwory do mocowania modułu
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Oferujemy kompleksową realizację ogrodów wertykalnych na wymiar                                
z możliwością dopasowania do charakteru Twojego wnętrza. Zachwyć gości 
unikalnym klimatem i zadbaj o jakość powietrza w Twoim biurze, apartamencie, 
restauracji czy SPA.

zielone ściany z żywych roślin

na wymiar
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Stosujemy technologie dobrane pod indywidualne 
potrzeby użytkownika oraz lokalizację. Dzięki 
innowacyjnemu 4Nature System mamy możliwość 
aranżacji ogrodu wertykalnego na wymiar w każdym 
wnętrzu, a jego obsługę ułatwi automatyczne 
nawadnianie oraz odpowiednio dobrane oświetlenie 
asymilacyjne, które zapewnią optymalne warunki do 
wzrostu roślin.

Starannie dobrane rośliny sadzimy w modułach 
4Nature System z użyciem maty syntetycznej, dzięki 

Zalety naszego rozwiązania:
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• innowacyjny system 4Nature

• inteligentne sterowanie

• automatyczne nawadnianie

• obieg wody otwarty lub zamknięty

• możliwość aranżacji na wymiar

• możliwość montażu oświetlenia

• sprawdzone gatunki roślin

czemu min imal i zu jemy negatywne procesy 
biologiczne w otoczeniu zieleni, co pozwala na dużą 
różnorodność w doborze gatunków, z możliwością 
urozmaicania kompozycji roślinami sezonowo 
kwitnącymi, dzięki czemu ogród wertykalny będzie 
cieszył swoim pięknem przez wiele lat.

Na zewnątrz proponujemy ogrody wertykalne 
sezonowe, które sprawdzą się na elewacji budynku, 
tarasie, balkonie, czy też na wolnostojącej konstrukcji.
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zielone ściany z żywych roślin

4NATURE smart
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4Nature Smart to moduł z wbudowanym innowacyjnym systemem ogrodu wertykalnego 4Nature 
System, który stworzy niepowtarzalny klimat wnętrza i będzie dbał o jakość powietrza w Twoim biurze 
lub domu. Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby użytkowników, proponujemy rozwiązanie 
zarówno wiszące, jak i stojące przyścienne oraz nadające się do stosowania jako przegrody                           
w pomieszczeniach. 



Zalety naszego rozwiązania:
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• innowacyjny 4Nature System

• automatyczne nawadnianie
    z aplikacją sterującą

• łatwa obsługa i pielęgnacja

• designerska rama

• różne rozmiary i wersje kolorystyczne

• możliwość montażu oświetlenia

• sprawdzone gatunki roślin

• łatwość i elastyczność aranżacji

• wystarczy gniazdo 230V

Zastosowanie automatycznego systemu nawad-
niania pozwala na łatwą i szybką pielęgnację, więc 
nie musisz martwić się ciągłym podlewaniem. 
Zastosowanie unikalnego sterownika z aplikacją 
sterującą zapewni kontrolę nad poziomem wody                
w zbiorniku i powiadomi Cię o konieczności 
uzupełnienia wody.

Montaż energooszczędnego oświetlenia asymila-
cyjnego z możliwością automatycznego sterowania 
sprawi, że moduły sprawdzą się w niemal każdym, 
nawet słabo oświetlonym miejscu. 4Nature Smart 
zajmuje niewiele miejsca, a dzięki minimalistycznemu 

designowi łatwo wkomponować go we wnętrza                     
o różnych stylach.

4Nature Smart wykonany jest w całości w Polsce                
z najwyższej jakości materiałów i dostępny jest                     
w 2 wersjach: wiszący do montażu na ścianie i stojący 
do postawienia przy ścianie z możliwością tworzenia 
przegród. Rośliny sadzimy w syntetycznych kiesze-
niach minimalizujących negatywne procesy biolo-
giczne w otoczeniu zieleni, co pozwala na dużą 
różnorodność w doborze gatunków, z możliwością 
urozmaicania kompozycji roślinami sezonowo 
kwitnącymi.

f1
839  1164

f2
1231  1832

f3
1231  1832

warianty 4Nature Smart

x mm x mm x mm
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Ściany z mchu leśnego to ekskluzywne rozwiązanie do wnętrz dla osób szukających tworzywa roślinnego nie 
wymagającego żadnej pielęgnacji, nawadniania czy oświetlenia. Tworzymy zarówno pełnowymiarowe 
ściany, jak i małe elementy takie jak obrazy czy logo rmy. Każdy panel wykonujemy ręcznie z największą 
dbałością o szczegóły, dzięki czemu zyskują one wieloletnią trwałość i niepowtarzalność. Mech leśny stanowić 
będzie oryginalny akcent w Twoim domu, biurze czy lokalu. 

zielone ściany z mchu

mech leśny

18



Nasze kompozycje projektujemy indywidualnie, 
dlatego są jak szyte na miarę, aby wpasować się                
w Twoją wyjątkową przestrzeń. Tworzymy zarówno 
jednolite powierzchnie, jak i niewielkie elementy takie 
jak obrazy czy logo rmy.
 
Nasze panele wykonujemy zawsze ze świeżego mchu, 
a dla urozmaicenia kompozycji można wpleść 
stabilizowane paprocie i trawy. Dla utrzymania dobrej 
kondycji mchu leśnego należy zapewnić  mu 40-80% 
wilgotności powietrza.

Mchu leśnego nie należy wystawiać na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych oraz klimatyzacji czy 
grzejników. Nie należy go podlewać, spryskiwać 
wodą, substancjami zapachowymi ani nawozami.

• możliwość aranżacji na wymiar

• nie wymaga pielęgnacji

• brak konieczności oświetlenia

• wieloletnia trwałość

• ręczne wykonanie

• materiał antystatyczny

• bezpieczny dla ludzi i zwierząt

Zalety naszego rozwiązania:
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• 100% naturalny 70% MCHU KĘPKOWEGO
30% MCHU PŁASKIEGO

100% MCHU KĘPKOWEGO

50% MCHU KĘPKOWEGO
50% MCHU PŁASKIEGO

100% MCHU PŁASKIEGO
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Ściany z chrobotka to designerska i nowoczesna forma zieleni do wnętrz, która nie wymaga żadnej pielęgnacji. 
Wykonujemy elementy na wymiar w dowolnym kształcie, zawsze że świeżego materiału, a dzięki szerokiej 
gamie kolorów możemy zrealizować nawet najbardziej wymagające kompozycje, obrazy, graki czy logo.                              

zielone ściany z mchu

chrobotek

20



Nasz chrobotek reniferowy pochodzi ze Skandynawii, 
gdzie jest zbierany i poddawany procesowi stabilizacji, 
dzięki czemu zachowuje swoje właściwości i miękkość 
przez wiele lat.

Dla utrzymania dobrej kondycji chrobotka należy 
zapewnić mu 40-80% wilgotności powietrza.

Chrobotka nie należy wystawiać na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych oraz klimatyzacji czy 
grzejników. Nie należy go podlewać, spryskiwać 
wodą, substancjami zapachowymi ani nawozami. 
Chrobotek stabilizowany jest odporny na pleść, grzyby 
i ataki owadów.
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Zalety naszego rozwiązania:
• możliwość aranżacji na wymiar

• nie wymaga pielęgnacji

• brak konieczności oświetlenia

• wieloletnia trwałość

• szeroka gama kolorystyczna

• materiał antystatyczny

• ręczne wykonanie

• bezpieczny dla ludzi i zwierząt

• 100% naturalny
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Wierzymy, że roślinność poprawia nasze samopoczucie i nastrój, 
ale też niebywale podnosi estetykę wnętrza, budynku czy tarasu. 
Proponujemy rozwiązania pozwalające wprowadzić roślinność 
tam, gdzie teoretycznie nie ma dla niej miejsca, gdzie możliwości 
tradycyjnej aranżacji zieleni są ograniczone. Wprowadzenie tkanki 
roślinnej w postaci ogrodów wertykalnych - zielonych ścian 
powoduje, że przestrzeń zyskuje nowy wymiar, staje się stylowa, 
designerska i ekologiczna. Przy minimum przestrzeni możemy 
uzyskać niesamowite efekty! Aranżacje ogrodów wertykalnych 
dopasowujemy indywidualnie pod użytkownika oraz miejsce.                        
W naszej ofercie znajdą Państwo innowacyjne pomysły i gotowe 
produkty z linii 4Nature oraz pionowe rozwiązania dostosowane do 
indywidualnych potrzeb z przeznaczeniem do przestrzeni 
biurowych, komercyjnych, mieszkalnych, jak też na taras czy 
balkon. 

Serdecznie zapraszam

Beata Dziedzic



Informujemy o realizacji projektu “Internacjonalizacja marki Wertykalni.pl w zakresie 
systemów gotowych modułów ogrodów wertykalnych oraz wertykalnego systemu 

urban farming”, który powstaje w ramach projektu nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM działanie 3.2 

Internacjonalizacja MŚP, poddziałania 3.2.2. Modele biznesowe.



tel.: +48 513 168 559
info@wertykalni.pl

ul. Radziwie 5 lok. 267
01-164 Warszawa

www.wertykalni.pl
www.facebook.com/wertykalni
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