Növénykandeláber, a betondzsungel zöldítéséhez!

Tisztelt Városvezető, Döntéshozó!
Gondolkodott már azon, hogyan zöldíthetné
belvárosa utcáit a leghatékonyabban anélkül,
hogy a teljes utca burkolatát cserélni kellene?
Vagy anélkül, hogy esztétikus, de a növények
számára nem mindig ideális megoldást
jelentő növénytartókat helyez ki?
Kellene a nyári melegben az árnyat adó
zöld, ami alá behúzódhatnak kicsik-nagyok
egyaránt?
Sokat segítene az utcaképen, ha nem csak
burkolt felületek látna, amerre körülnéz?
A Növénykandeláber magyar Green City
fejlesztés, mely a Terézváros vezetőivel
való párbeszéd eredményeként született
a felmerülő problémák megoldására. Az
ökológiai fenntarthatóság kritériumait szem
előtt tartva, újrahasznosított anyagokból,
újrahasznosított ültető közegben, olyan
helyen kínál lehetőséget zöld növények
fa-szerű telepítésére, ahol a teljes aszfalt
illetve járólap burkolat lehetetlenné teszi
egy-egy nagyobb fa elültetését.
Előnyei:
• Könnyen fenntartható,
minden évben komoly
nyesedékelszállítást.

nem kíván
metszést és

•A
Növénykandeláberre
futtatott
növények virágukkal és
illatukkal is
díszítenek
• Könnyen terelhető hajtásaik nem érik el a
légvezetékeket.

A fenti előnyöket mérlegelve döntött úgy
Budapest VI. kerületi Önkormányzata, hogy
turisztikai szempontból is legfrekventáltabb
pontjain Növénykandelábereket állít fel a
burkolt felületek otthonosabbá tételéhez.
Ne
mondjon
le
Ön
sem
zöld
elképzeléseiről!
Számos neves gyártó
cég legújabb technológiáit alkalmazva
a Növénykandeláber
Green City
alapelveknek
megfelelő
egyedi
megoldásként, gyors eredményt
kínál.
Várjuk továbbá azokat a zöldfelületekkel
kapcsolatos egyéb tipikus problémáikat,
melyre a zöld szakma bevonásával
megoldást keresnek.
Referenciák, ahol a Növénykandeláber
személyesen is megtekinthető:
Bp. VI. kerület:
• Szondi utca 67.
Szent Család Plébánia előtt
• Nagymező utca 1.
Nagymező utca - Király utca sarok
• Király utca 70-72.
Megvalósításban részt vevő
támogató cégek:
• Csemete Kertműhely Kft. 		
www.kertmuhely.hu
• Magnolia Art Kertépítő Kft.		
www.magnoliaart.hu

Növénykandeláber, a betondzsungel zöldítéséhez!

SZPONZOROK
Kandeláber
www.kandelaber-manufaktura.hu

Növényanyag
www.profipartner.hu

Stabilizált kavicsburkolat
www.mixtura.hu

Aszfaltvágó
www.stihl.hu

Ecolat szegély
www.suni-kft.hu
Nagyvázsonyi MG Kft

Alginit

Bactofil, Symbivit
www.agrobio.hu

Komposzt
www.fokert.hu
DuPontTM Plantex®
Root Barrier
gyökérszabályozás
www.plantexpro.dupont.com
Zöldebb
Városokért
Nonprofit Kft.

Talajcsavar és
talajcsavar behajtó

www.green-city.hu

www.krinner.hu

