Mixmuur
De F2 Facade ®
Door met verschillende beplantingssoorten te werken en gebruik te maken
van hun verschillende texturen zijn motieven mogelijk. Hier in Vlaardingen is
een golvend motief aangeplant in de F2
Facade. Bloemen en herfstkleuren gaan
de seizoenen voelbaar en zichtbaar maken.

F2 Facade bv
De betaalbare groene gevel

Thema: Begroeiing

De F2 Facade ® is als naam auteursrechtelijk beschermd. Op de Groene Wandblokken is een octrooi gevestigd.
Alle afbeeldingen uit deze uitgaven mogen zonder schriftelijke toestemming van
F2 Facade bv niet gekopieerd of gepubliceerd worden.
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eten uit
de muur

Kruidenmuur

Wintergroenemuur

een muur waarvan het blad
de betonsteen altijd bedekt

De F2 Facade ®

De F2 Facade ®

Verschillende kruiden en andere eetbare
planten voelen zich goed in de F2 facade®. Kruiden die reeds zijn uitgetest zijn
Rozemarijn, Thijm, Salie Oregano, Bieslook, Dragon, Basilicum, Maggikruid, Peterselie, Jasmijn, Kervel en Pepermuntkruid. Ook aardbeien voelen zich erg
lekker in de muur.

Er zijn planten waarvan de bladeren in
de herfst afvallen, planten die geheel
verdwijnen en groenblijvers. Deze laatste categorie zorgt er voor dat de betonblokken in de winter ook minimaal
zichtbaar zijn.

kruiden
bij de
keuken
Grassenmuur
De F2 Facade ®
Veel grassoorten vergen weinig onderhoud en hebben zich in de muur bewezen. Vele mooie motieven zijn mogelijk.
Een bijzondere toepassing is grassen
bij bruggen en viaducten. Een onder
45 graden liggende toepassing van het
Groene Wand Blok op een betonnen ondergrond kan zorgen voor een groene
in- en uitrit.

Varensmuur
en verder

Vlindermuur
Logomuur
Onderhoudsarme
muur
etc.

Seizoenenmuur
herfst

De F2 Facade ®
De beplanting kan met de seizoenen
mee gaan; tulpen in de lente, bloemen
in de zomer, donkerrode en bruine kleuren in de herfst .

Seizoenenmuur
lente

De F2 Facade ®
De muur is aangezet op een U-profiel
liggende op een stalen frame . De wand
dient als begroener in een steenachtige
speelomgeving.

