TARVIKKEET VIHREÄMPÄÄN KAUPUNKIIN

GREEN CITY AB
Tarvikkeet vihreämpään kaupunkiin
Green City AB tuottaa tarvikkeita ja järjestelmiä vihreän kaupunkiympäristön luomiseksi. Teemme läheistä
yhteistyötä paikallisten ruotsalaisten valmistajien
kanssa luodaksemme korkealaatuisia ja houkuttelevia tuotteita pohjoismaisille vihreämmillekaupungeille.
Green City tarjoaa valikoiman älytuotteita, mutta lisäksi myös mittatilaustyönä valmistettuja tuotteita
juuri sinun hankkeisiisi. Ota yhteyttä, me autamme
sinua viherhankkeessasi!
Vihreän kaupunkiympäristön asiantuntija
Green City AB:lla on yli 15 vuoden kokemus viherrakentamisen järjestelmistä. Autamme konsultoinnissa
ja tuotekehittämisessä seuraavilla aloilla:
Viherkatot ja kattopuutarhat
Vihreät julkisivut
Viherseinät
Ekologiset sadevesijärjestelmät
Sadepuutarhat

VivaWall Tukholman vanhassakaupungissa. Viherseinä on Green City AB:n suunnittelema ja se asennettiin
yhdessä Hässelby Blommor AB:n kanssa.

Yhteystiedot

Jälleenmyyjät

www.greencity.se
info@greencity.se
Puh: +46 70 301 34 03

Suomi
Envire (Harviala OY)

Org.tunnus: 559079-5794
Green City Sweden AB
Säte: Växjö, Småland

Johan Thiberg
Green City AB:n perustaja

www.envire.fi
mika.turunen@envire.fi

@greencityab
#greencityab

Kansi: Green City -istutusastia
Corten Vihreistä vihrein (The
Greenest of the Green) -projektin
parvekkeilla Helsingissä. Kuva:
Envire (Harviala Oy)

Green City AB

Versio: Joulukuu 2020
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Green City Planter

Edistyksellistä istutusta
Green City Planter ei ole vain istutusastia. Järjestelmä on loppuun saakka mietitty, ja yhdessä älytuotteiden kanssa se luo parhaat olosuhteet kasveille. Autamme sinua yksilöllisessä suunnittelussa.

Green City Planter
Green City Planter on istutusastia sarja, joka on
suunniteltu kaduille, aukioille, terasseille ja kattopuutarhoihin. Green City Planter on valmistettu ruotsalaisesta teräksestä Ruotsissa. Voit valita vakiovalikoimastamme sopivimman, mutta valmistamme istutusastioita myös toiveittesi mukaisilla mitoilla ja
erikoisosilla.

Valitse pintakäsittelyksi jokin seuraavista:
Maalaus millä tahansa RAL-värillä
Corten-teräs
Galvanoitu teräs
Ruostumaton teräs
Esimerkkejä lisätarvikkeista:
Salaojakerros ja eristys
Kevytrakenteinen kasvualusta laavakiven kera
Yksilöllisesti suunniteltu tippakastelu

Green City auttaa sinua viherhankkeissa.
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Green City Planter
Square
Valitse
mieleisesi
RAL-väri

Green City Planters -istutusastiat White Architects toimiston kattoterassilla Linköpingissä.

Green City Planter mittojen mukaan valmistettuna,
RAL-värillä maalattuna kattoterassiprojektissa Malmössä.

Green City Planter Square on nykyaikainen, ulkokäyttöön tarkoitettu teräspinnoitettujen istutusastioiden sarja, joka sopii täydellisesti kattopuutarhoihin ja
terasseille. Istutusastiasta on saatavolla useita eri
kokoja, tai se voidaan valmistaa mittatilaustyönä.

Tuotenumero:

Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

Paino
(kg)

Matalat jalat (n.5 mm):

Materiaalitiedot:
Green City Planter Square on valmistettu ruotsalaisesta teräksestä. Korkealaatuinen muotoon leikkaus,
taivutus ja hitsaus tekevät astiasta erittäin jämäkän ja
vakaantuntuisen.

20101

800

800

450

54

20102

1200

400

450

50

20103

1200

800

450

71

Korkeat jalat (n. 80 mm):

Pintakäsittely:
Green City Planter Square pinnoitetaan, jotta se
kestää ulkoilmaa ja UV-säteilyä. Pinnoitusmenetelmä
valitaan sen mukaan, miten ja millaisessa ympäristössä istutusastiaa käytetään.

20401

800

800

550

55

20402

1200

800

550

73

20403

1200

1200

700

112

20404

1450

1450

700

144

20405

1450

1450

1050

192

20110
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Saatavilla omilla mitoilla.

Alla: Green City toimitti 116 istutusastiaa ”The Greenest of the Green” -projektiin Helsinkiin yhteistyökumppanimme Harviala Oy:n kautta. Projekti palkittiin
Skandinavian Green Roof -palkinnolla vuonna 2018.

Kuva: Envire (Harviala Oy)
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Green City Planter
Corten
Green City Planter Corten on kestävä, moduuleista
koostuva astia, joka sopii useimpiin ympäristöihin.
Corten-teräs on erikoisterästä, joka ulkoilmalle altistuessaan muodostaa kestävän ja kauniin ruostepinnan. Corten saavuttaa kauniin ruosteisen värinsä
asteittain ja vain paranee vanhetessaan. Corten on
valmistettu ruotsalaisesta corten-teräksestä. Korkealaatuiset muotoon leikkaus, taivutus ja hitsaus tekevät astiasta jämäkän ja vakaantuntuisen.
Sertifioitu istutusastia
Varmistaakseen materiaalien ympäristöystävällisyyden,
Green City Corten on sertifioitu ruotsalasissa Byggvarubedömningen ja Sunda Hus-organisaatioissa.
Kestävyys ja liikuteltavuus
Tukeva corten-teräs on hyvin kestävää eikä se ole
yhtä herkkä naarmuille kuin pinnoitettu astia. Tämä
tarkoittaa sitä, että Green City Cortenin voi nostaa
kuormalavanostimella, mikä monipuolistaa sen liikuteltavuutta. Huomaa, että corten-teräs päästää ruosteen värjäämää vettä, kuten sadevesivalumia siihen
saakka, kunnes ruostumisprosessi on tasaantunut.

Tuotenumero:

Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

Paino
(kg)

Korkeat jalat (80 mm):
20601

800

800

550

60

20603

1200

800

550

78

20605

1200

1200

700

118

20607

1450

1450

1050

200

Matalat jalat (n.5 mm):
20602

800

800

550

60

20604

1200

800

550

78

20606

1200

1200

700

118

20608

1450

1450

1050

200

20610

Ylhäällä ja keskellä: Green City Planter Corten ehkäisemässä laitonta liikennettä IBM:n ja Tukholman Tiede ja Innovaatio -koulun edustoilla.
Alimpana: Green City Planter Corten 800x800x550
mm tukholmalaisella terassilla.

Saatavilla omilla mitoilla.

Pyöreä matalilla jaloilla
20621

Halk.. 800

450

30

20621

Halk.. 1200

450

50
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Luja, kestävä

CORTEN

Ylhäällä: Green City Planter Corten 1450x1450x1050
mm Tukholman Värtahamnenissa. Allä: Pyöreä
Corten halkaisijaltaan 1200 mm. Oikealla: Corten
yhdistettynä accoya-puusta valmistettuun istuimeen
ja kahvipöytään.
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Green City Planter
Lviv

Green City Planter Lviv on kestävän corten-teräksen ja istumaan houkuttelevan puisen istuimen yhdistelmä. Tuote sopii hienosti käytettäväksi esimerkiksi kävelykaduilla, puistoissa ja kattopuutarhoissa.
Tuotteen alaosassa on sokkeli, joka kätkee säädettävät jalkaosat taakseen. Sokkelin takaa löytyy myös
aukot trukkipiikkejä varten tehden tuotteen siirtämisen helpoksi. Tuotteen nimi Lviv on kunnianosoitus
saman nimiselle Ukrainan länsiosassa sijaitsevalle
kaupungille, jonka yhdessä erinomaisessa kahvilassa tuote sai alkunsa Green Cityn luonnoslehtiössä.

Vasemmalla: Lviv on saatavana myös suuremmassa koossa
90-asteisella istuimella varustettuna. Tuote soveltuu pienehköille puillle. Tuotenumero:
21503.

Tuote nr:
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Mitat (mm)
Pit

Lev

Kork

21501

1000

1000

650

21502

1200

1200

650

21503

1500

1500

1000

Urban Shade

Urban Shade – Miniatyyri kaupunkikeitaasta
Rehevä, vihreä ja liikuteltava! Urban Shade tarjoaa
varjoisan paikan corten-teräksestä ja puusta rakennetun pergolakatoksen alla. Yhdistettynä rehevien
köynnösten kanssa, Urban Shade tarjoaa tervetulleen ja kutsuvan paikan missä tahansa kaupunkiympäristössä.
Luja ja liikuteltava
Tuotteen alaosassa on sokkeli, joka kätkee säädettävät jalkaosat taakseen. Sokkelin takaa löytyy myös
aukot trukkipiikkejä varten tehden tuotteen siirtämisen helpoksi. Corten-teräs on erittäin lujaa ja
kestävää sekä hyvin soveltuvaa julkisille alueille.

Tuote nr:

Skandinaaviset materiaalit
Puinen istuin, pylväät sekä pergolan katto on valmistettu ruotsalaisesta männystä. Ajan myötä puu muuntuu saaden hopeanharmaan pinnan. Istutusastia on
valmistettu ruotsalaisesta tai suomalaisesta corten-teräksestä.

Mitat (mm)
Pit

Lev

Korkeus
Astia/Pergola

21601

1000

1000

650 / 2200

21602

1200

1200

650 / 2200
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Green City Planter
Karosta

Ruotsalaista terästä - Käsityönä uniikki muoto
Green City Planter Karosta on uniikki istutusastia
epäsäännöllisine pintoineen. Se on valmistettu Latviassa käsityönä korkealaatuisesta ruotsalaisesta ruosteenpunaisesta corten-teräksestä. Karosta on nimetty samannimisen länsilatvialaisen kaupungin mukaan. Venäjän tsaari Aleksanteri III rakennutti alueen
1800-luvun lopulla. Kylmän sodan aikana Karosta oli
suljettu kaupunki ja yksi Neuvostoliiton tärkeimmistä
merivoimien tukikohdista Itämerellä. Karosta ja lähellä sijaitseva Liepajan kaupunki olivat Neuvostoliiton
aikana Baltian metalliteollisuuden keskus. Nykyään
tehtaat ovat taas elinvoimaisia ja tuottavat ylpeinä
alueen metallityöstä perinteisiä korkealaatuisia tuotteita. Karosta-istutusastiaon hyvä esimerkki Itämeren maiden välisestä yhteistyöstä: konsepti-idea ja
teräs Ruotsista, ylpeydellä tehtyä käsityötä Latviasta.

Tuotenro:

Mitat (mm)
Halk.

Korkonaiskorkeus

Optio:
jalan kork

20801

800

600

50

20802

1200

900

80

20803

1450

1075

80
10

Uniikki muoto

CORTEN
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Green City Planter
Screen
Hetivalmis
Hederakasvisermi

Edellä: Green City -istutusastia 1950-luvun ympäristössä Tukholmassa. Alimpana: Green City Screen
takapihalla Göteborgissa.

Murattisermit
Yhdistä istutusastia esikasvatettuun murattisermiin,
jota on saatavana seuraavilla korkeuksilla: 1000 mm
ja 1800 mm. See lisätietoja murattisermeistä
osoitteessa www.vegtech.se

Tuotenro:
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Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

Korkeus
(sis.tolpat)

20301

1265

600

500

ca 2280

20303

1265

600

500

ca 1540

Green City Screen as graffifiteja ehkäisevänä suojana
Kärrtorpin kaupunginosan keskustassa Tukholmassa.

Trellis
Trellis on istutusastia, johon on integroitu vaijerisäleikkö köynnöskasveja varten. Sekä vaijerit että kiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Istutusastia ja säleikön kehys voidaan maalata
haluttuun RAL-sävyyn. Vaijerisäleikön ja köynnösten
avulla voidaan luoda monenlaisia reheviä vihreitä seinämiä. Kuvaston loppupuolella Green City Facade
-kappaleessa on taulukko, josta löytyy monenlaisia
sopivia köynnöksiä. Green City Planter Trellis sopii parhaiten köynnöksille, joilla on matala tai keskisuuri kasvu.

Tuotenro:

Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

Korkeus
(sis.tolpat)

21301

1200

600

450

2000

21302

1200

800

450

2000

21310

Green City Planter Trellis i RAL-väri 6004. Tuotenumero 21302.

Saatavilla omilla mitoilla.
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Green City Planter
Orbit
Green City Orbit on istutusastiasarja, joka pyöreän
muotonsa puolesta sopii lähes kaikkiin ympäristöihin.
Materiaalitieto:
Green City -istutusastia Square on valmistettu 3 mm
paksuisesta ruotsalaisesta teräksestä. Korkealaatuiset muotoon leikkaus, taivutus ja hitsaus tekevät ruukusta jämäkän ja vakaan tuntuisen. Pinnoitusmenetelmä sovelletaan sen u-mukaan, missä tarkoituksessa ja millaisessa ympäristössä ruukkua käytetään.
Mitat (mm)
halk.

kork.

paino
(kg)

21201

800

450

40

21202

1200

580

80

Tuotenro:

Green City -istutusastia Orbit, halkaisija 1200, korkeus 580 mm. Tuotenumero 21202. RAL-väri 3004

Corner
Green City -istutusastia Corner on moderni, ainutlaatuisesti muotoiltu istutusastia pyöreine kulmineen.
Tarjoamme tuotetta toiveittesi mukaisilla mitoilla.
Cornerin voi maalata millä tahansa RALvärillä.
Tuotenro:

Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

Matalat jalat (n. 5 mm):
20501

800

800

550

20502

1200

800

550

20503

1200

1200

700

20504

1450

1450

700

Korkeat jalat (n. 80 mm):
20505

800

800

550

20506

1200

800

550

20507

1200

1200

700

20508

1450

1450

700

Green City Planter Corner 800x800x550.
Tuotenumero 20505. RAL-väri 9006
14

Zinc

Green City -istutusastia Zinc on erittäin kestävä,
galvanoidusta teräksestä valmistettu ruukku. Sitä on
saatavana standardimitoilla, mutta sitä voidaan valmistaa myös mittatilaustyönä.
Materiaalitieto:
Hankkeesta riippuen Green City -istutusastia Zinc
voidaan valmistaa joko kuumasinkitystä teräksestä
tai valmiiksi galnavoiduista osista.

Tuotenro:

Mitat (mm)
pit.

lev.

kork.

20201

800

800

450

20202

1200

400

450

20203

1200

800

450

20210

Ylhäällä: Erikoismuotoiltu Green City -istutusastia
Zinc. Astian edustalla on siperialaisesta lehtikuusesta
valmistettu istuin.
Edellä: Green City Zinc 1200x400x450 mm (tuotenumero 20202), valmiiksi galvanoiduista osista valmistettu.

Saatavilla omilla mitoilla.
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Green City Planter
Garbage Garage

Green City Garbage Garage toimii jäteastioiden
näkösuojana. Garbage Garage on suunniteltu siten,
että se piilottaa kätevästi kaksi 370 litran jäteastiaa.
Suojan koko on muunneltavissa, joten se voidaan
helposti muuttaa toiveittesi ja tarpeittesi mukaiseksi.
Korkealaatuinen ja muunneltava:
Multaa ja kasveja täynnä olevat astiat pysyvät
hyvin pystyssä, eikä tarvetta erikseen rakennettavalle alustalle tai perustukselle ole.
Jykevä ja vakaa.
Valmistettu ruotsalaisesta corten-teräksestä, pinnoitetusta tai galvanoidusta teräksestä.

Mitat (mm):
l1

l2

b

h

2850

2000

1000

1200

Materiaali:
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Tuotenro:

Materiaali

20901

Vakio: Corten-teräs

20902

Erikois: Pinnoitettu teräs + RAL

20903

Erikois: Galvanoitu teräs

Alapuolella ja vasemmalla alhaalla: Garbage Garage piilottaa kaksi suurta 370 L jäteastiaa erittäin tehokkaasti. Oikealla alhaalla: Pariisin vihrein jätteiden lajittelupiste tulee Green Cityltä! Pariisin Institute
Suédois’n takapihalla erikoisversio Garbage Garagesta
piilottaa rehevien viherkasvien taakse neljä jäteastiaa.
Kuva: Gaїa Eriad, @e_riad
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Green City Planter -lisätarvikkeet
Saavuttaaksesi Green City -istutusastioiden optimaalisimman toimivuuden, suosittelemme lisätarvikkeita, jotta saat luotua parhaimmat kasvuolosuhteet,
vähentää huoltotoimenpiteitä ja jotta astia palvelisi
sinua mahdollisimman pitkään. Optimaalinen salaojakerros ja eristys, vakaa rakenne ja vedenpitävä kasvualusta sekä sopivat ja kauniit kasvivalinnat tekevät istutusastiastasi runsaan, pitkäikäisen ja helppohoitoisen.

Kasvialtaille

Salaojakerros
Tuotenumero: 21001
Turvallinen vedenpoisto astiasta,
lisää myös eristystä.

Eristys
Tuotenumero: 21002
Eristys suojaa kasveja paremmin
nopeilta lämpötilanmuutoksilta ja
paleltumiselta.

Kasvualusta
Tuotenumero: 21003
Suursäkki 1,25 m3
21004 20 litran säkki.
Green City kevytrakenteista kasvualustaa laavakiven (C-tyyppi) kera.

Automaattinen kastelu
Tuotenumero: 21005
Osittain valmiiksi asennettu tippakastelu. Ajastinkontrolli.

Käsinkastelu
Tuotenumero: 21012
Kastelusäiliö. Manuaalinen käyttö.

Kasvit
Tuote ei ole saatavilla. Green City
AB:n henkilökunta neuvoo mielellään sopivien kasvien valinnassa.
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Istutusastiaan

Istuin
Tuotenumero: 21011
Rakennetaan mittatilaustyönä istutusastiaasi. Kuva yllä: Accoya-puu
42x42mm..

Pöytä
Tuotenumero: 21013
Yksilölliset mitat ja RAL-väri istutusastiaasi. Kuva yllä: halkaisija 250
mm, RAL 7016.

Puunistutus

Juuripaakku ankkurina
Tuotenumero: 21007
Suojaa puuta tuulelta ja ilkivallalta.

Salaojakerros
Tuotenumero: 21010
Hekla® Coarse muodostaa vakaan
ja tehokkaan kuivatuksen.

Kasvualusta
Tuotenumero: 21003
Green Cityn kevytrakenteinen laavakivi, tyyppi C. Saatavana suursäkeissä,1,25 m3.

Eristys
Tuotenumero: 21002
Eristys antaa kasvustoille paremman suojan lämpötilanvaihteluita
ja paleltumista vastaan.

Kehittyneempi salaojakerros
Tuotenumero: ei saatavilla. Muodostaa vesivaraston istutusastian
pohjalle.

Kansi
Tuotenumero: 21008
Kansi rajoittaa veden haihtumista.

19

Green City Plant Bed
Combine your individual plant bed

Yksilöllisesti suunniteltu istutusallas

Corten-teräs
Ruosteenpunainen patina.Erittäin
kestävä ja helppohoitoinen materiaali.

Pinnoitettu ruostumaton teräs
Valitse yli 100 RAL-väristä. (ei koske tuotteita 60106-60108)
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Galvanoitu teräs
Erittäin kestävä ja helppohoitoinen
materiaali (ei koske tuotteita
60106-60108)

Green City Plant Bed on mittatilaustyönä valmistettu istutusallas, erityisesti kattopuutarhoihin ja viherpihoihin. Autamme sinua kaikissa prosessin vaiheissa, ensimmäisestä suunnitteluideasta valmiin tuotteen toimitukseen saakka. Suorat tai kaarevat
muodot, corten-teräs tai galvanoitu teräs – me ratkaisemme sen juuri sinun hankkeeseesi parhaiten sopivalla tavalla. GC:n asiantuntijat neuvovat sinua, miten
laittaa alulle kokonainen istutusallas, ja näin ollen voivat toimittaa tarvittavat ainekset, kuten kasvualustan,
kuivatus- ja automaattisen tippakastelujärjestelmän.
Muoto ja design mittatilaustyönä.
Valmistetaan corten-teräksestä, RAL-pinnoitettuna tai galvanoidusta teräksestä.
Valmistettu Ruotsissa ruotsalaisesta teräksestä.

Ylhänä oikealla: Green City Plant bed voidaan valmistaa missä tahansa halutussa muodossa. Tämän
Plant Bedin halkaisija on 5000 mm.
Oikealla: Puinen istuin yhdistettynä Green City Plant
Bediin.
Alla: Suorakaiteen muotoiset Green City Plant Bed,
materiaali corten teräs. Mitoitus 3100 x 1580 x 470
mm portaiden väleihin sovitettuna. Kaikki kuvat Envire (Harviala Oy).
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Green City Plant Bed -osat:

Pitkä sivu
Tuotenumero: 60101
Mitat hankkeisiin pituus x korkeus.
Kaksi kertaa taivutettu yläreuna.

Lyhyt sivu
Tuotenumero: 60102
Mitat hankkeisiin pituus x korkeus.
Kaksi kertaa taivutettu yläreuna.

Poikkikannatin
Tuotenumero: 60103
Yhdistää pitkät sivut

Ulkokulma
Tuotenumero: 60104
Ulkokulma 90 astetta.
250x250 mm.

Sisäkulma
Tuotenumero: 60105
Sisäkulma 90 astetta.
250x250 mm.

Pyöristetty ulkokulma
Tuotenumero: 60106
Ulkokulma 90 astetta säteen kanssa.

Pyöristetty sisäkulma
Tuotenumero: 60107
Sisäkulma 90 astetta säteen kanssa.

Pyöristetty lyhyt sivu
Tuotenumero: 60108
Mitat pituus x korkeus. Kaksinkertainen yläreunan taivutus.

Istuin
Tuotenumero: 60109
Pituus sama kuin tuotteella 60101.
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Kasvisermi vaijereista
Tuotenumero: 60111
Vaijerisermi köynnös-kasveille.
4 mm, ruostumatonta terästä.

Kasvisermi laserleikatulla kuviolla
Tuotenumero: 60112
Laserleikattu sermi yksilöllisellä
kuviolla.

Kasvisermi: Ivy
Tuotenumero: 60113
Ivy esikasvatetulla murattisermillä.

Lisätarvikkeet istutusaltaisiin

Kasvualusta
Tuotenumero: 21003
Tasainen ja kevytrakenteinen
kasvualusta laavakiven kera. Toimitus suursäkeissä 1,25 m3 tai pienemmissä á 20 litran säkeissä.

Salaojakerros
Tuotenumero: 21001
Salaojakerros sopii hyvin viherkatoille ja on turvallinen järjestelmä.
Se toimitetaan 1200x750x70 mm
levyissä. Vedenpoistojärjestelmä
voidaan joskus asentaa etukäteen
pienemmille istutusaltaille.

Kastelu
Tuotenumero: 21005 (tippakastelu) 21012 (kastelusäiliö)
Voimme auttaa sinua suunnittelemaan älykkään kastelujärjestelmän kattopuutarhaasi. Tippakastelu kuluttaa minimimäärän vettä,
ja ajastin seuraa kulutusta utomaattisesti.

Vettä varastoiva levy
Tuotenumero: 21009
Joissakin kasvipenkkialustoissa on
mineraalivillasta valmistettu levy,
joka varastoi vettä. Se saattaa helpottaa kasvien suojelua pitkien ja
kuivien kausien aikana.

Eristy
Tuotenumero: 21002
Eristys auttaa ehkäisemään nopeiden lämpötilanvaihteluiden vaikutuksia luomalla paremman kasvuympäristön kasveille pienemmissä kasvipenkeissä.

Kasvit
Tuotenumero: ei saatavilla.
Green City auttaa ehkäisemään
nopeiden lämpötilanvaihteluiden
vaikutuksia luomalla paremman
kasvuympäristön kasveille pienemmissä kasvipenkeissä.
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Green City Edge
Yläreunassa kaksinkertainen taivutus
Suora, turvallinen ja näyttävä
Ei teräviä reunoja
Jykevät Corten-reunukset
Kaksinkertainen taivutus yläreunassa sekä tarkat sovitteet eri
osissa tekevät Green City Edgestä
erittäin vakaan ja jykevän järjestelmän. Green City Edge on teräksinen rajausjärjestelmä, jossa suorat
reunat pysyvät suorina ja 90 astetta on 90 astetta – ei enempää eikä
vähempää. Tuote ei siis ole heikko
eikä teräväreunainen, jota yrität
taivuttaa polvellasi. Jos tarvitset
kaarevan elementin, pystymme
valmistamaan sellaisen juuri sinun
projektillesi. Kaksinkertainen taivutettu yläreuna tekee Green City
Edgestä paljon turvallisemman ilman teräviä reunoja.

Suora reunus
nimike: 70201
pituus 1200 mm
korkeus 150 mm

Ulkokulma
nimike: 70202
Ulkokulma 90 astetta. 250x250
mm. Korkeus 150 mm

Sisäkulma
nimike: 70203.
Sisäkulma 90 astetta. 250x250
mm. Korkeus 150 mm

Liitos
nimike: 70204 Käytetään jokaisessa liitoksessa ”suora-suora” tai
”suora-kulma”. Kaikki pultit ja
mutterit sisältyvät.

Ankkuri
nimike: 70205
asennetaan n 500 mm:n välein
suorissa reunuksissa ja kulmakappaleissa

Erikoisreunus
Tuotenumero: 70210
Räätälöity, erikoissuunniteltu esimerkiksi pyöristetyin muodoin
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Urban Farm
- kaupunkipuutarha

Tree Ring

Green City Urban Farm
Tuotenumero: 70208
Vakiokoko: 1200x800x400 (vastaa kahta päällekkäin
asetettua EUR-lavakaulusta)
Taivutettu yläreuna 50 + 50 mm. Avoin pohja. Voidaan myös valmistaa asiakkaan toivomilla mitoilla.

Green City Edge Tree Ring
Tuotenumero: 70207
Vakiokoko: Halkaisija 1200 mm. Voidaan myös valmistaa asiakkaan toivomilla mitoilla.
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Green City Facade

Green City Climber

Green City Planter Facade

Vaijerisermit kaikkiin julkisivuihin
Green City Facade rakennetaan seinäkiinnikkeiden ja
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen vaijereiden varaan. Näin luodaan vakaa kasvisermi köynnöskasveille rakennusten julkisivuille.
Varmat köynnöskasvit
Viherjulkisivuista on tullut hyvin suosittuja viime vuosien aikana. Skandinavian ilmasto eroaa hyvin paljon
esim. Lontoon, Pariisin tai Barcelonan kaupunkiympäristöistä. Green City Ab:n kokemuksen mukaan
köynnöskasvit ovat varmempia ja helppohoitoisempia
kuin kasvit, joita käytetään suotuisammissa sääolosuhteissa. Green City suositteleekin kylmänkestäviä
köynnöskasveja.

26

Green City Climber 85

Vertikala vajerdragningar eller rutnät
Kombinera till spaljé av valfri storlek

< 2,5 m

Kokoa haluamasi kokoinen kasvisermi
Green City Climber 85 sopii erityisesti matalille tai
keskipituisille vahvoille köynnöskasveille, jotka saavuttavat maksimissaan alle 10 metrin korkeuden. Kiinnikkeiden maksimietäisyys ei saisi ylittää 2,5 metriä.
Seinäkiinnitys
85

Tuotenro:
40202

Green City Climber 85
Etäisyys seinästä n. 85 mm.
Ruostumaton teräs.
Kiinnikkeiden välinen maksimietäisyys n. 2,5 m.
Voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuorilla vaijereilla. Sopii asennettavaksi M8-kokoisena useimmille seinämateriaaleille.

40111

Asennus betoni- tai tiiliseiniin tms.
Kierretanko M8 asennettaessa kiinteään ulkoseinämateriaaliin kuten betoniin tai tiileen. Yhdistettävä kemialliseen ankkuriin (ei sisälly pakettiin).
Ruostumaton teräs AISI 316.

40114

Asennus puumateriaaliin tms.
Kierretanko M8 asennettaessa kiinteärakenteiseen puuhun tai puiseen
julkisivuun jne. Yhdistettynä oikean kokoiseen nailontulppaan sitä voidaan käyttää myös muissa

50

Seinäkiinnike

Vaijeri, liittimet
Vaijeri ruostumattomasta teräksestä 7x19 AISI 316. Halk. 4 mm.
40101

Toimitus kokonaisena rullana 125 m.

40102

Toimitus metritavarana

40107

Vaijeripääte
Yhdistää vaijerin GC Climber -seinäkiinnikkeeseen.
Ruostumaton teräs AISI 316.
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Green City Facade
Green City Climber 100
Vertikala vajerdragningar eller rutnät
Kombinera till spaljé av valfri storlek

<3m

Kokoa haluamasi kokoinen kasvisermi
Green City Climber 100 sopii lähes kaikentyyppisille
köynnöskasveille, kohtalaisesti kasvaville sekä yli 10
metrin korkuisille köynnöksille. Kiinnikkeiden maksimietäisyys ei saisi ylittää 3 metriä.
Seinäkiinnitys
100

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri katkaistaan haluttuun mittaan ja asennetaan vaijeripäätteeseen, joka voidaan sen jälkeen asentaa seinäkiinnikkeeseen. Tämän järjestelmän avulla voidaan koota
kaikenlevyisiä ja -korkuisia asetelmia.

Tuotenro:
40201

Green City Climber 100
Etäisyys seinästä n. 100 mm
Ruostumaton teräs.
Kiinnikkeiden välinen maksimietäisyys n. 3 m.
Voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuorilla vaijereilla. Sopii asennettavaksi M10-kokoisena useimmille seinämateriaaleille.

40112

Asennus betoni- tai tiiliseiniin tms.
Kierretanko M10 asennettaessa kiinteään ulkoseinämateriaaliin kuten
betoniin tai tiileen. Yhdistettävä kemialliseen ankkuriin (ei sisälly pakettiin). Ruostumaton teräs AISI 316

40115

Asennus puumateriaaliin tms.
Kierretanko M10 asennettaessa kiinteärakenteiseen puuhun tai puiseen
julkisivuun jne. Yhdistettynä oikean kokoiseen nailontulppaan sitä voidaan käyttää myös muissa

80

Seinäkiinnike

Vaijeri, liittimet
Vaijeri ruostumattomasta teräksestä 7x19 AISI 316. Halk. 4 mm.
40101

Toimitus kokonaisena rullana 125 m.

40102

Toimitus metritavarana

40107

Vaijeripääte
Yhdistää vaijerin GC Climber -seinäkiinnikkeeseen.
Ruostumaton teräs AISI 316.
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Green City Climber Net

Vajernät för extra tät växtetablering

1,5 m

Vaijeriverkko todella tiheään kasvien levittymiseen
Green City Net on tarkoitettu julkisivuille, joissa tarvitaan
erityisen tiheää kasvien levittäytymistä. Verkon mitat
räätälöidään projektikohtaisesti. Verkko asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ristikkoon ja kiinnitetään Green City Climber 85 tai 100 -seinäkiinnikkeillä.
Seinäkiinnitys
85

Tuotenro:
40201
tai
40202

Green City Climber 85 tai 100
Seinäkiinnikkeen valinta riippuu viherseinän koosta ja kasvien valinnasta. Green City auttaa oikean kiinnikkeen valinnassa.

40105

Vaijeriverkko
Toimitus useimmissa kokoluokissa leveys x korkeus
Verkon standardimitta 200x200 mm. Vaijerin mitta 2 mm.

50

Net

Vaijeri, liittimet
Vaijeri ruostumattomasta teräksestä 7x19 AISI 316. Halk. 4 mm.
40101

Toimitus kokonaisena rullana 125 m.

40102

Toimitus metritavarana

40107

Vaijeripääte
Yhdistää vaijerin GC Climber -seinäkiinnikkeeseen.
Ruostumaton teräs AISI 316.
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Green City Facade
Green City -istutusastia Facade

Kaikki kuvat: Asiakkaan antamien mittojen mukaan
valmistetut Green City Planter -astiat Helsingin Jätkäsaaressa, 116 kpl . Jokaisen astian mitat 1340 x 1480
x 690 mm. Astian alaosassa oleva suojalevy piilottaa
taakseen parvekkeen betonilattian pystyreunat. Projekti toteutettu yhteistyössä Green Cityn suomalaisen
yhteistyökumppnanin, Enviren (Harviala Oy) kanssa.
Kuva: Envire (Harviala Oy).

Istutusjärjestelmä haastaville julkisivuille, ulkokäytäville tai muille julkisivun lähellä oleville istutuksille
Mikroilmasto on aina suuri haaste parvekkeille, ulkokäytäville ja muille julkisivun lähellä oleville istutuksille. Mitä korkeampi rakennus on, sitä enemmän mikroilmasto heikkenee eikä sade saavuta kasvien pintoja. Myös painorajoitukset asettavat omat
haasteensa. Järjestelmä täytyy suunnitella niin, että
kasvualustaa on mahdollisimman vähän, ja usein sitä
täydennetään kastelujärjestelmällä. Autamme sinua
parhaan ratkaisun löytymisessä.

Kustomoidut istutusastiat parvekkeille, ulkokäytävile ja julkisivuasetelmiin.
Yhdistettävissä vaijereista tehtyyn tai vesi-/laserleikattun kasvisermiin.
Pinnoitettu, corten- tai galvanoitu teräs.
Täysin valmis järjestelmä sis. kasvualustan, eristyksen, salaojakerroksen ja kastelun.

Istutusastiat parvekkeille, ulkokäytäville ja julkisivuasetelmiin
Tuotenro:
20710

Green City -istutusastia Facade
Valmistetaan mittatilaustyönä. Yhdistettävissä vaijereista rakennettuun
tai laser-/vesileikattuun kasvisermiin. Valikoimassa lisätarvikkeita, kuten
automaattinen kastelujärjestelmä, kevytrakenteinen kasvualusta, salaojakerros ja eristys.
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Green City Facade
Turvallinen ja vähäinen ylläpito oikeilla valmisteluilla
Mikä on rakennuksen julkisivumateriaali
Julkisivun materiaali ja rakenne määrittää sen,
mikä on sopiva julkisivussa käytetty kasvi ja
minkä tyyppistä seinäkiinnikettä sekä vaijerijärjestelmää tulisi käyttää. Tutki, paljonko seinässä on kantavuus ja ovatko asennuksessa tarvittavat reiät hyväksyttyjä sekä kantavuuden että säänkeston näkökulmasta. Perinteiset julkisivumateriaalit kuten tiili,
betoni ja puu eivät ole usein ongelma ja Green City
Climber -järjestelmässä on sopivat yksityiskohdat kyseisille materiaaleille. Tänä päivänä erilaiset komposiittimateriaalit ja sandwich-elementit
ovat yleistyneet ja ei olekaan
harvinaista, että näillä materiaaleilla on alhainen kantavuus. Täten onkin erittäin tärkeää tutkia tarkkaan, soveltuuko
viherseinä kohteeseen vai ei.

Valitse vaijerijärjestelmä
Edellä kohdissa 1 ja 2 esitetyt asiat, julkisivun
tyyppi ja kasvillisuuden lajit, määrittävät sen,
mikä Green City Climber -järjestelmä on sopivin. Järjestelmien tuotekuvauksista löydät tarvittavat tiedot.
Green City Climber 85 on sopivin matala- tai keskikasvuisille, joiden lopullinen korkeus on alle 8 – 10 metriä. Green City Climber 100 sopii kasveille, joiden
kasvu on voimakkaampaa ja lopullinen korkeus yli 8
– 10 metriä. Kun halutaan hyvin tiheä peitto, Green
City Climber Net on sopivin vaihtoehto. Green City
auttaa toki sinua löytämään sopivimman tuotteen projektiisi.
Kiinnitä huomiota istutusalustaan
On valitettavasti hyvin yleistä,
että paljon energiaa ja rahaa on käytetty julkisivun ja varsinaiseen vaijerijärjestelmään suunnitteluun, mutta
istutusalustan suunnittelu on jäänyt
puolitiehen. Ilman hyvää istutusalusta
on mahdotonta saavuttaa hieno vähäisellä ylläpidolla toimiva vihreä julkisivu.
Varmista, että istutusalusta on
riittävä ja käytetty kasvualusta on laadukasta. Julkisivuissa
käytettävät
kasvit edellyttävät usein
istutusalustaa, joka on hiukan syvempi kuin perinteinen
perennojen istutusalusta. Julkisivun
vieressä on tietysti hyvin kuivat olosuhteet,
joten valmistaudu siihen, että kasvit saatavat tarvita keinotekoista kastelua. Istutuspaikat kilpailevat
usein ns kovien pintojen, kuten esimerkiksi jalkakäytävien
ja pyöräparkkien kanssa, ja siksi onkin tärkeää, että istutusalueiden ja kasvien tarpeet on huomioitu jo hyvissä ajoin
suunnittelussa. On usein hyötyä, jos istutusalusta voidaan
ympäröidä kasvillisuuden suoja-aidalla esimerkiksi ihmisten
ja kulkuvälineiden aiheuttamilta vaurioilta.

Lajit
ja
kasvuominaisuudet
Millaista kasvillisuuden
leviämistä julkisivuun halutaan? Millaista lopullista
korkeutta kasveilta
toivotaan. Halutatko
luoda
yksittäisen
graafisen kasvikuvion vai täysin peitetyn
vihreän julkisivun? Millaiset
ilmasto-olosuhteet ovat kyseisessä rakennuksen julkisivussa?
Entä mikroilmasto? Olosuhteet vaihtelevat paljon riippuen julkisivun suunnasta,
pohjoinen, itä, etelä, länsi. Kaiken kaikkiaan on
paljon huomioon otettavia asioita – seuraavan sivun
taulukko antaa jonkin verran perustietoa kasveista ja
niiden ominaisuuksista. Green City ei toimita kasveja, mutta voimme toki antaa neuvoja projektiasi koskien. Jokaisella kasvitoimittajalla on myös hyvät tiedot myytävistä kasveistaan. Ja lopuksi: Itse kiipeävät
lajit, kuten Hedera helix (muratti) tai Parthenocissus
quinquefolia (imukärhivilliviini) ei tule käyttää Green
City järjestelmän kanssa. Niillä on kysy kasvaa ja kiivetä suoraan julkisivulla eikä vaijereita pitkin ja ne
voivat siten vaurioittaa julkisivua.

Järjestelmät parvekkeille ja terasseille
Jos maan tasalla ei ole tilaa istutusalueille,
Green City Planter Facade -järjestelmä voi olla
vaihtoehto tuoda kasveja terasseille, parvekkeille tai
katoille.
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latinankielinen nimi

Actinidia kolomikta

suomenkielinen nimi

mahdollinen lopullinen
korkeus

suunta

tuuliherkkä

ikivihreä

matala <4 keski 4-8 korkea >8 aurinkoinen puolivarjoinen varjoinen

Kiinanlaikkuköynnös

Aristolochia macrophylla Piippuköynnös
Aristolochia manshuriensis E

Idänpiippuköynnös

Celastrus orbiculatus

Japaninkelasköynnös

Clematis alpina

Alppikärhö

Clematis Atragene-ryh’Albina Plena’
mä, vain rajatut tuotteet:
’Ballet Skirt’
’Riga’
Clematis, myöhäiset
suurikukkaiset, vain
rajatut tuotteet:

’Gipsy Queen’
’Huldine’
’Pink Fantasy’

Clematis, aikaiset
suurikukkaiset, vain
rajatut tuotteet:

Clematis vitalba

’Miss Bateman’
’Nelly Moser’
’Paul Farges’

Clematis Viticella-ryhmä,
’Carmencita’ E
vain rajatut tuotteet:
’Madame Julia
Correvon’
Fallopia baldschuanica
’Aubertii’

Vallitatar

Fallopia baldschuanica

Muuritatar

Humulus lupulus
’Aureus’

Aurea Humala

Lonicera × heckrottii

Koreaköynnöskuusama

Lonicera × tellmanniana

Kultaköynnöskuusama

Lonicera caprifolium

Tuoksuköynnöskuusama

Lonicera periclymenum

Ruotsinköynnöskuusama

Lonicera henryi

Henrynköynnöskuusama

Parthenocissus vitacea

Säleikkövilliviini

Hedera helix

Muratti

Parthenocissus
quinquefolia mfl

Imukärhivilliviini

Wisteria floribunda

Japaninsade

Ei tule käyttää! Kiipeää suoraan julkisivussa eikä vaijereita
pitkin
Ei tule käyttää! Kiipeää suoraan julkisivussa eikä vaijereita
pitkin
Voi kasvattaa erittäin vahvat ja paksut varret ja pitää käyttää
erittäin

!
!
!
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VivaWall

VivaWall on erikasvatettuihin moduuleihin rakentuva
Green Cityn suunnittelema vesiviljelyviherseinä.
Hässelby Blommor tarjoaa viherseinän asennusta
kunnossapito-ohjelmineen. Esikasvatetut moduulit
ovat kooltaan 500 x 300 mm, ja asennos on nopeaa,
turvallista ja helppoa. Kasvimoduulit voidaan yhdistää eri kokoisiin viherseiniin.
Nopea ja turvallinen asennus esikasvatetuista
moduuleista.
Minimimäärä orgaanista sisältöä tekee siitä
kestävän.
Todella helppohoitoinen.
Ei vaadi hanayhteyttä tai veden poistoputkea.

Oikealla: Moduulit toimitetaan aina esikasvatettuina,
jolloin asennus on siistiä ja turvallista.
34

Ylhäällä ja vasemmalla: VivaWall yrityksen vastaanotossa. Green City vastasi kaikesta aina suunnittelusta asentamiseen.
Alla: VivaWall rakentuu esikasvatettuihin moduuleihin, joihin mahtuu 6 kasvia / yksikkö. Jokainen moduuli on mitoiltaan 500x300 mm, ja ne voidaan yhdistää erikokoisiin viherseiniin.
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www.greencity.se

