
Duurzame groene gevels 
met eenvoud als basis





Virtoria geeft hét antwoord op de vraag naar groene 
gevels die én robuust én eenvoudig zijn, én tegelijk 
een lange levensduur hebben op alle onderdelen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van 
de afgelopen jaren met verschillende types groene 
gevels. Een andere belangrijke eis is betaalbaar-
heid, zowel van de aanleg en het beheer op lange 
termijn. En dat zijn dan ook gelijk dé aspecten 
waarop Virtoria GevelGroen zich in grote mate op 
onderscheidt. En daarmee kunnen meters gemaakt 

worden in het groen bouwen!

Onze ambitie is: 
Meters maken 

met groene gevels!







Met deze aspecten als basis biedt het systeem 
van Virtoria GevelGroen veel groeiruimte voor 
vaste planten en kleine heesters. De beplan-
ting kan in het Virtoria GevelGroen systeem 
op een natuurlijke manier groeien en bloeien. 
Uiteraard met een goede garantie op een wer-

kend en groeiend systeem.

Duurzaamheid, 
circulariteit, eenvoud, 

betaalbaarheid en 
een groot volume aan 

groeisubstraat. 



Ontwikkeling & Realisatie





De bakken van ons systeem zijn reeds 15 jaar 
geleden in de basis ontwikkeld en door de 
producent bij wijze van proef opgehangen. 
Daardoor is er veel ervaring opgedaan met 
het ASA-kunststof en de vormgeving van de 
bak. Ook de verschillende versies hebben zich 
daardoor ruimschoots bewezen m.b.t. robuust-

heid, levensduur en minimale verwering.

De bakken: 15 jaar 
geleden bedacht 
en beproefd, nu 
gecompleteerd



De ophangconstructie van Virtoria GevelGroen 
is in samenwerking met een professionele con-
structeur volledig uitgewerkt en doorgerekend. 
Hierbij is rekening gehouden met een veelheid 
van typen wanden waarop het systeem aange-

bracht moet kunnen worden.

We vonden een 
doordachte constructie 
voor alle typen wanden





Voor Virtoria Gevelgroen zijn substraten ontwik-
keld die het mogelijk maken om voor elke situatie 
maatwerk te bieden. Met de volgende uitgangs-
punten: ‘we creeëren zo natuurlijk mogelijke 
groeiomstandigheden’, ‘het grote volume maakt 
evenwicht in beworteling en groeiruimte mogelijk’, 
‘daardoor bereiken we duurzame groei en is het 
systeem het minst inboetgevoelig’, ‘tegelijk bereikt 
het systeem daarmee de minste verspilling van 
water en meststoffen’, ‘het substraat is per pro-
ject aanpasbaar op gewicht en beplanting en gaat 

steeds uit van optimale waterverdeling.’

Het groeimedium en 
de beplanting van 

Virtoria Gevelgroen







De bewatering en de bemesting van het systeem 
vindt plaats middels druppelslangen die in de con-
structie worden geïntegreerd. De groepering van de 
slangen wordt afgestemd op de lengte en de hoogte, 
in verband met een goede drukverdeling. Uniek aan 
het Virtioria systeem is het beperkte verbruik van 

water, dat is wel zo duurzaam en voordelig!

Bewatering met precies 
het specialisme waar 

groene gevels om vragen
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Voor de ontwerpers en de engineering is er 
belangrijke informatie beschikbaar. Daarvoor zijn 
er data-bladen beschikbaar in PDF als download 
via een link op onze website. Bij projecten wordt 
de engineering op basis van maatwerk met de 
opdrachtgever uitgewerkt. Daarmee wordt het 
systeem passend gemaakt voor uw gevel. Voor 
het geheel is een IFC model beschikbaar voor 

3D en BIM ontwerpen.

De technische gegevens 
van Virtoria GevelGroen



Gevelgroen vraagt, evenals een ‘gewone tuin’, vanzelf-
sprekend onderhoud. De bewatering en de bemesting 
wordt middels monitoring gevolgd. De beplanting krijgt 
een aantal onderhoudsronden, die afgestemd worden op 
de soorten en de plek. Daarom wordt voor ieder project 

een onderhoudsplan opgesteld.

Virtoria kan u een 5-jarige productgarantie of een 10-jarige 
systeemgarantie aanbieden. Uiteraard in combinatie met 
het juiste onderhoud door onze specialisten. Kijk voor 

meer info op de website of neem contact met ons op.

Het onderhoud en garantie 
van Virtoria GevelGroen





Virtoria is een product en merknaam van 
LooHorst landscaping/Dak- en Gevelgroen

www.virtoria.nl 

Zullen we eens kennis 
maken en het meteen 

hebben over uw project?


