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هم زیسـتی انسـان و گیاه از دیرباز بعنوان یک اصل اساسـی و غیرقابل حذف در
زندگـی روزمـره وجود داشـته ،که در حال حاضر باتوجه به گسـترش شهرنشـینی
و کاهش فضای سـبز این خأل و احسـاس نیاز به راحتی مشـهود اسـت.

ضمانت سبز ماندن دیوار سبز زنده گیاهی
ما درکنارتان خواهیم ماند.

مـا در مجموعـه ریحـان سـعی بـرآن داریـم برپایـه علـم نویـن ،خالقیـت و
سـال هـا تجربـه  ،بـا اجـرای دیوار سـبز پوشـش گیاهی زنـده را بـه یک هنر
مـدرن تبدیـل کنیـم .مـا بـا افزایـش عملکـرد دیوارهای سـبز خـود همچون:
هوشمندسـازی ،حـذف خـاک ،قابلیـت جابجایـی ( )Portablو امـکان اجـرا در
فضاهـای خارجـی و داخلـی شـرایطی را بـرای معمـاران فراهـم کـرده ایـم تا
باخیـال آسـوده ایـن المـان سـبز را در پروژه هـا بکاربـرده و عالوه بـر زیبایی،
محیطـی زنـده و بـا طـراوت را بـرای سـاکنین محـل بـه ارمغـان بیاورند.
بیایید:

نفسی تازه کنیم. ...

www.reyhanco.com
reyhan.greenwall

برای مشاهده پروژه های اجرا شده به لینک زیر مراجعه کنید

http://reyhanco.com/projects

3

G R E E N WA L L

AFRA

دیوار سبز زنده  -سیستم افـــرا

پیتزا سارا  -شعبه آپادانا

بانک تجارت  -شعبه سرپرستی
سیسـتم افـرا بـا باکـس هـای  30در  30سـانتی متـر،
جنـس پلـی پروپلیـن درجه یک و بـا تراکم  66عـدد گیاه
در هـر مترمربـع می باشـد کـه گیاهان بصورت بگ شـده
بـا اسـتفاده از بسـتر کشـت مخصوص(هیدروپونیـک)
درون باکـس هـا قـرار مـی گیرنـد .امـکان اجـرا بصورت
پرتابل.

قیمت مناسب

تراکم باالی گیاهان
مناسب فضای داخلی()indoor

پوشش گیاهی یکنواخت

با سیستم افرا از لینک زیر بیشتر آشنا شوید

www.reyhanco.com/afra

منزل مسکونی  -خیابان آبشار

رستوران پالزا  -فلکه شهدا
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REYHAN

دیوار سبز زنده  -سیستم ریحـان

سیسـتم ریحـان با باکـس هـای  20در  50سـانتی متر،
جنـس پلـی پروپلیـن درجـه یـک ،تراکـم  20عـدد گیـاه
بـزرگ در هـر مترمربـع و بـا اسـتفاده از بسـتر کشـت
مخصوص(هیدروپونیـک) ،بـدون محدودیـت در فضـای
داخلـی یـا خارجی بـا تنوع بـاالی گیاهی مـی تواند مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .امـکان اجـرا بصـورت پرتابل

عمر زیاد گیاهان
تنوع باالی گیاهی
قابل استفاده در فضای خارجی()outdoor
با سیستم ریحان از لینک زیر بیشتر آشنا شوید

www.reyhanco.com/reyhan
ویالی شخصی  -باغبهادران
منزل مسکونی  -سپاهان شهر
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SMART

هوشـمند سـازی دیوار سـبز زنده

یکی از دغدغه های همیشگی مشتریان ،نگهداری از دیوار
سبز و نگرانی از خشک شدن گیاهان می باشد.
هلدینـگ ریحـان بـا بهـره گیـری از کارشناسـان مجرب و
همـکاری با شـرکت های معتبر در زمینه هوشـمند سـازی،
عملیـات آبیـاری و همچنیـن نور رشـد مـورد نیـاز گیاهان
را بـا اسـتفاده از سنسـورهای مخصـوص و بصـورت کامال
اتوماتیـک و هوشـمندانجام مـی دهد.

تشخیص میزان رطوبت خاک و اعالم هشدار
تشخیص سطح آب مخزن و اعالم هشدار
تشخیص دمای محیط پانل و اعالم هشدار
تشخیص میزان نور رشد
مدیریت نور رشدو نور تزئین دکوراتیو
با سیستم هوشمند سازی از لینک زیر بیشتر آشنا شوید

www.reyhanco.com/smart
منزل مسکونی  -خیابان عباس آباد

منزل مسکونی  -سپاهان شهر
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مطب دندانپزشکی  -خیابان توحید

مطب دندانپزشکی  -خیابان میر

منزل مسکونی  -خیابان دقیقی

بیمارستان
سعدی -باغبهادران
شخصی
ویالی
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Fotovat 09132034465

چـرا دیـوارهای سبز ریحـان؟
آنچه مجموعه «ریحان» را از دیگر مجریان فضای سبز متمایز ساخته است:
ضمانت سبز ماندن دیوار سبز (طراوت و شادابی همیشگی گیاهان)
حذف کردن خاک و جایگزینی آن با بستر کشت مخصوص(هیدروپونیک) که نتیجه آن

عاری بودن سیستم از هر گونه آفت ،آلودگی و بوی نامطبوع دیوارهای سبز زنده مجموعه

ریحان می شود.

مناسب همه نوع شرایط آب و هوایی
هوشمند سازی (خود نگهدار بودن) تمامی دیوارهای سبز مجموعه ریحان به روش های مدرن

برای ماندگاری دیوارسبزتان همیشه درکنارتان هستیم.

دفتـــر تهـــران :شـــهر ری ،خیابـــان
قـــم ،پـــاک  ،189واحـــد 8
دفت ــر مرک ــزی :اصفه ــان ،خیاب ــان
آتشگـــاه ،روبــری مســجد الشــهید

www.reyhanco.com
reyhan.greenwall
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info@reyhanco.com

