
zielone 
panele
ścienne
z  chrobotka 
reniferowego



Czym jest 
chrobotek reniferowy?

Chrobotek reniferowy jest porostem, który 
pojawił się na NASZEJ PLANECIE jeszcze
przed powstaniem roślin naczyniowych. 
Porosty istnieją od co najmniej 400 mln lat.
Pełnią one szereg niezwykle istotnych funkcji
w ekosystemach. Są jednym z podstawowych
i niezbędnych ogniw odpowiadających za 
funkcjonowanie łańcucha obiegu materii, 
ponieważ zaliczane są do tzw. organizmów
pionierskich, które pojawiają się jako pierwsze
w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza na
pionowych skałach. Mchy i porosty 
przygotowują glebę dla roślin wyższych. 
Mają one jednocześnie bardzo ściśle określone
wymagania ekologiczne, przez co są niezwykle
wrażliwe na jakiekolwiek niekorzystne zmiany
w ekosystemie. Dzięki tej właściwości
można je stosować w bioindykacji - metodzie
badawczej polegającej na wykorzystaniu
żywych organizmów jako wskaźników stanu
zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.



W naturze chrobotek jest żywą rośliną, ale na 
potrzeby dekoracyjne został poddany procesowi 
stabilizacji, dlatego dbamy o niego tak jak o 
suszone rośliny. Natomiast ma on kilka niezwykłych
cech np. jest puszysty i miły w dotyku jak 
prawdziwy mech, kiedy w powietrzu jest 
odpowiednia wilgotność (min. 40%), wtedy
wydziela nawet przyjemny zapach 
przypominający zapach lasu.

Czy chrobotek reniferowy
jest żywą rośliną i jak
jest mocowany do paneli?



Chrobotek układany jest w naszych dekoracjach 
przez florystki, które mocują go do naszych
paneli wykonanych ze sklejki za pomocą kleju. 
Panele wykonane są ze sklejki brzozowej pokrytej 
woskiem pszczelim. Wszystkie panele wyposażone
są w prosty system mocowania w postaci
taśmy grzybkowej zapewniającej prosty 
montaż. Duże powierzchnie zielonych ścian 
mocowane są za pomocą tradycyjnych kołków
ściennych. Powierzchnia, do której mocowane 
będą panele, powinna być sucha i wyrównana.

Dodatkowo przyciąga kurz i ma świetne 
właściwości akustyczne.  Materiał roślinny, 
wykorzystany do produkcji zielonych ścian, 
pochodzi w całości z importu z Norwegii - kraju,
który już dawno wprowadził do powszechnego
użycia normy i systemy zarządzania środowiskiem,
stanowiąc od lat wzorzec w gospodarowaniu i 
zarządzaniu zasobami naturalnymi. Nasz chrobotek
pochodzi z wytypowanych do tego celu upraw, 
gdzie zbierany jest jego nadmiar (w zgodzie z 
naturą i miejscowym prawem). Materiał roślinny
posiada normę ISO 9001-14001 oraz ISO 50001.



Jakie są właściwości 
zielonych ścian z 
wykorzystaniem chrobotka?

 
Przy odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu /
wchłaniają i neutralizują zanieczyszczenia z
otoczenia (kurz, bakterie, substancje fenolowe) 
za sprawą wytwarzanych na swojej powierzchni
kwasów porostowych (widocznych w postaci
kryształków).

 
Poprawiają akustykę pomieszczeń /
tworzą idealną barierę dźwiękową, skutecznie 
tłumiąc pogłos w pomieszczeniu.

Stymulują dobry nastrój, zmniejszają stres,
poprawiają sprawność umysłową.

Są elementem designerskim i ozdobnym 
stanowiącym naturalną aranżację wystroju wnętrza.



Warunkiem, aby zielona ściana przez długi okres 
się utrzymała, jest jedynie właściwy poziom
wilgotności w pomieszczeniu. Chrobotka nie 
należy przycinać, podlewać, ani spryskiwać wodą.
Wszystko, co należy zapewnić to wilgotność na 
poziomie ok. 40-44%. To dokładnie taki sam
poziom wilgotności powietrza, jaki potrzebny 
jest ludziom, przebywającym w pomieszczeniach,
by czuli się komfortowo i nie byli narażeni na 
przesuszenie dróg oddechowych i skóry. Zatem:

DBAJĄC O CHROBOTKA, DBAMY RÓWNIEŻ O 
WŁASNE ZDROWIE!

Jak dbać o zieloną ścianę z 
chrobotkiem? 
Czy trzeba ją podlewać?    



Jakie rodzaje paneli 
możliwe są do wykonania? 

 

Praktycznie ogranicza nas wyobraźnia, natomiast 
nie ma ograniczeń co do wielkości i kształtów
paneli oraz rodzajów drewna, z jakich mogą być 
wykonane. Panele tworzymy zazwyczaj ze sklejki
brzozowej wycinanej laserowo na CNC, na których 
istnieje możliwość wykonania specjalnych
wzorów i napisów. Mogą to być zarówno kształty 
przestrzenne, wycięte z drewna, jak i wypalone
na ramce np. logotypy. Chrobotek występuje w 
różnych odcieniach. Wypełnienie paneli
chrobotkiem może być uzupełnione przez nasze 
florystki różnymi naturalnymi dodatkami jak np.
szyszki, kawałki kory itp.

CIRCLE

HEXA



Świetnym dodatkiem jest zamontowanie oświetle-
nia LED, które podkreśli naturalne piękno chrobotka.
Z kolei podłączenie głośników bluetooth sprawi, że
z gąszczu zielonej ściany rozchodzić się będą 
dźwięki natury (ćwierkające ptaki, szum morza itp.),
które działają na człowieka relaksująco, powodując
wzmożoną kreatywność i koncentrację.

ISLAND



 HEXA
chrobotek 
reniferowy

model

 
11,5 x 13,5 x 5,0 cm

WYMIARY

18,0 x 15,5 x 5,0 cm

22,5 x 19,5 x 5,0 cm

27,0 x 23,5 x 5,0 cm

32,0 x 27,5 x 5,0 cm

34,5 x 31,5 x 5,0 cm

35,5 x 41.0 x 5,0 cm

41.0 x 46,0 x 5,0 cm

MODEL

Hexa  1 

Hexa  2 

Hexa  3

Hexa  4

Hexa  5

Hexa  6

Hexa  7

Hexa  8





40,0 x 31,0 x 5,0 cm

37,0 x 25,0 x 5,0 cm

20,0 x 14,0 x 5,0 cm

 ISLAND
chrobotek 
reniferowy

model

 

WYMIARYMODEL

Island  1 

Island  2 

Island  3





Ø 12,5 x 5,0 cm

Ø 60,0 x 5,0 cm

Ø 110,0 x 5,0 cm

CIRCLE
chrobotek 
reniferowy

model

WYMIARYMODEL

Circle  1 

Circle  2 

Circle  3





Zielone panele ścienne z chrobotkiem na dowolny

wymiar w drewnianej ramie.

Opcje dodatkowe / oświetlenie LED, głośnik bluetooth

do muzyki tła

Przeznaczenie / sale konferencyjne, sale biznesowe, 

lobby hotelowe, salony SPA

Realizacje na 
indywidualne zamówienie



Zielone panele ścienne z chrobotkiem w formie 

kształtów komórkowych o różnych rozmiarach.

Opcje dodatkowe / półki z oświetleniem LED, głośnik

bluetooth do muzyki tła

Przeznaczenie / biblioteki biznesowe, lobby

hotelowe, salony SPA 

Realizacje na
indywidualne zamówienie



Zielone panele ścienne z chrobotkiem w formie 

kształtów komórkowych o różnych rozmiarach.

Opcje dodatkowe / półki z oświetleniem LED, głośnik

bluetooth do muzyki tła

Przeznaczenie / biblioteki biznesowe, lobby

hotelowe, salony SPA 

Realizacje na
indywidualne zamówienie





Zielone ściany z chrobotka w formie przestrzennej

bez ramy.

Opcje dodatkowe / drewniane ławki przestrzenne,

głośniki bluetooth do muzyki tła

Przeznaczenie /  strefy coworkingowe, restauracje, 

lobby hotelowe, salony SPA

Realizacje na 
indywidualne zamówienie







realizacje
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CIRCLE



CIRCLE









Nasze rośliny to nasza pasja, miłość do roślin i 

potrzeba bliskości natury w naszych

domach, biurach i miejscach pracy i wypoczynku.

Panele wykonywane są ręcznie przez

nasze florystki, które wkładają w to całe 

swoje serce …



Wszelkich dodatkowych informacji z 

przyjemnością udzieli Adrianna Koper, 

nasza florystka.

       ada.koper@savetheplanet.pl

       517 062 105

KONTAKT




