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Vertikální kaskádové zahrady 

Originální moderní a téměř bezúdržbový 
doplněk jakéhokoliv interiéru či exteriéru. 
Doma, v kanceláři, na fasádě. Záleží pouze a 
jen na Vaší fantazii. 

Navíc díky lety prověřenému 
patentovanému systému Němec Cascade 
Garden je možné v průběhu života stěny 
měnit skladbu květin, či rostliny vyměnit, 
pokud se jim úplně nedaří. Což se může 
samozřejmě stát, je to přeci živá stěna. 

Za minimální péči se vám vertikální zahrada 
odvděčí zvlhčením zlepšením nálady a 
dodáním pozitivní energie. Při venkovním 
použití alespoň částečně dokáže pohltit teplo 
v neustále se zvyšujícím počtu horkých dnů 
a na fasádě zabrání jeho průniku do vašeho 
obydlí … 

Mechové obrazy a stěny 

Neméně originální a trendy zelený doplněk, 
který oživí tentokrát opravdu jakýkoliv 
prostor. Aplikuje se lepením, tudíž se fantazii 
meze nekladou. Dokáže vytvářet obrazy 
nejrůznějších tvarů a velikostí, schovat velké, 
jinak nudné, interiérové plochy 

jako jsou například skříně či udělat obyčejný 
strop zajímavým. 

Na mechové stěny používáme výhradně 
kvalitní, stabilizovaný mech, který je naprosto 
bezúdržbový při zachování autenticity. 
Doplněn může být o jiné stabilizované rostliny 
a jako celek zajistí, že po dobu několika let 
bude váš interiér zkrášlen přírodní zelení bez 
jakékoliv námahy. K tomuto komfortu 
pomůže rostlinám právě jejich odborná 
stabilizace. 
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Interiérová zeleň 

Koncepčně doplňuje v interiéru naše stěny či 
může být samostatným doplňkem pro ty, 
kteří požadují zeleň, ale přeci jen nechtějí, 
aby dominovala. To ovšem neznamená, že 
zanikne. I tak bude vyzařovat pozitivní 
energii. 

Dekorativní zeleň 

Díváte se na dokonalý interiér a přeci něco neladí? 
Něco chybí? Něco, co by ho dokreslilo, oživilo, 
barevně doladilo? Prostě taková ta třešnička na dortu? 

Zkuste si v něm představit jakoukoliv přírodní 
dekoraci. Nemusí být monstrózní. Uvidíte, jak i malý 
kousek vkusné zeleně dokáže pozvednout a doladit 
váš interiér. 

Nabízíme dekorace jak z živých, tak i z tzv. 
stabilizovaných rostlin. Co prosím? Stabilizovaných? 

Stabilizované rostliny nejsou nic jiného než živé 
rostliny, které byly v té své nejlepší fázi růstu 
„zastaveny“ stabilizačním roztokem na bázi 
lékařského glycerinu. Ten z rostliny vytlačí vodu a 
zajistí delší živostnost v řádu let (při ideálních 
podmínkách 5–10). 

Na rozdíl od živých rostlin nevyžaduje prakticky 
žádnou péči. Prostě se nemusíte o ně starat stejně jako 
např. o umělé rostliny, na rozdíl od nich jsou ovšem 
autentické a na dotek příjemně „živé“. 
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Lankové systémy a treláže 

Lankové systémy a treláže 
slouží jako podpora pro růst 
popínavých rostlin. Mezi 
hlavní výhody patří vysoká 
životnost a bezúdržbovost. 
Tento designový doplněk 
působí pro oko esteticky a je 
ekologicky smysluplný. 

Stabilizované kokedamy 

Kokedama je japonský způsob 
pěstování rostlin, tedy o rostlinu 
v kulatém balu zeminy, který je 
obalen mechem.  

Tradičně se kokedamy umisťují 
na talířek nebo se zavěšují do 
prostoru. 

Kokedamy jsou jednodušší 
alternativou k bonsajím. Nabízíme 
kokedamy jak tradiční, tak 
stabilizované. 

U stabilizovaných kokedam vám 
odpadá poměrně náročný způsob 
zavlažování. 
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Závlaha exteriérových 
zahrad 

Záleží nám na tom, aby byli 
naši klienti obklopováni 
svěží zelení, která přispěje v 
této nelehké době k celkové 
pohodě a relaxaci.  
 
Spojili jsme tedy naše 
znalosti, letité zkušenosti v 
oblasti závlah s poptávkou 
klientů a díky tomu vám 
můžeme nově nabídnout 
kompletní řešení 
zavlažování vašich zahrad. 
 
Dalším bonusem 
automatické závlahy je jistě 
fakt, že se jedná o 
úspornější řešení v otázce 
spotřeby vody potřebné k 
zavlažení zahrady. A to se, s 
ohledem na suchá léta, 
opravdu počítá.  
 
 
Závlahou ovšem na 
zahrádce nekončíme. 
Zvládneme i její rozvržení a 
architekturu.  
 
Zeleň nás prostě baví. 


