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Yosun duvar uygulamaları dikey 
bahçeler arasında en çok rağbet gören ve 
son yıllarda iç dekorasyon alanında oldukça 
popülerleşen uygulamalar arasındadır. 
Yosun duvar uygulamaları, iç mekânlarda 
ve direkt güneş ışığı almayan ofis, kafe, 
restoran, avm, plaza gibi alanlarda oldukça 
sık tercih edilir.

Yosun duvarlar, stabilize yosun üzerine 
sabitlenen bitki çeşitleriyle ile uygulanan 
dikey bahçe uygulamalarıdır. Bu 
uygulamalar, ortama sağladıkları doğal ve 
estetik görünüşleriyle tercih edilmektedir.
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İç Mimari sektörünün son yıllarda ol-
mazsa olmazı haline gelen yosun duvar ve 
dikey bahçe uygulamaları bulundukları 
ortamın havasını temizler ve mutlu bir 
çalışma/yaşama alanı yaratırlar.
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Yosun duvar uygulamaları dikey bahçeler arasında en çok rağbet 
gören ve son yıllarda iç dekorasyon alanında oldukça 
popülerleşen uygulamalar arasındadır.

11 12



13 14



LUSH
KOLEKSİYONU

Dikey Bahçe, Dikey Duvar veya 
yosun duvarlar, özellikle kapalı al-
anlar için uygundur. Mumyalama 
işlemi yapısınca, kullanılan mal-
zeme yada uygulama şekli fark et-
meden Belirtilen şartlar sağlandığı 
takdirde BD Dikey Bahçe güvenc-
esinde bulunan tüm uygulamalar 7 
yıla kadar ilk günkü form ve doku-
larını korurlar.

Bu sebeple dikey bahçe, dikey du-
var ve mumyalanmış yosun duvar 
uygulamaları gibi uygulamalar dış 
mekanlarda tavsiye edilmez. Özel-
likle ofis, okul, AVM, plaza, satış 
ofisleri, kafe gibi alanlar için uy-
gundurlar.
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Forest Moss Koleksiyonu, 
doğanın özünü sadelik ve sakin-

likle getirmeyi vaat ediyor. Enge-
beli ve doğal bir görünüm oluştur-

mak için özel mekanlarınız için farklı 
korunmuş yosun türlerini birlikte 

tasarlıyoruz.

Yosun duvar uygulamaları dikey bahçeler 
arasında en popüler uygulamalar arasında yer 

almakta ve son yıllarda iç dekorasyon alanında oldukça 
popüler hale gelmiştir. 

Son yıllarda yosun duvarları üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar;

-Ortamdaki stresi azalttığını,

-Verimliliği artırdığını,

-Hava kaynaklı hastalık riskini azalttığını,

- Öğrenme yeteneğini arttırdığını göstermektedir.

FOREST 
MOSS

Yosun duvar uygulamaları 
açık havada önerilmez. 
Özellikle ofisler, okullar, 
alışveriş merkezleri, pla-
zalar, satış ofisleri, kafeler 
vb. İçin uygundur.
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Yapay dikey bahçe uygulama-
larımız hem iç hem dış mekân 
tasarımlarında kullanılmaya 
uygundur.

Ortam havasını değiştirmek, 
doğal bir ortam yaratmak ve 
şık bir görünüm elde etmek 
için kullanılan yapay dikey 
bahçe uygulamaları, can-
lı bitkiye olan yakınlıkları ve 
dayanıklılıklarıyla kendilerini 
öne çıkartırlar. Bu uygulama-
lar hemen hemen her ortama 
uyum sağlarlar.

Uzun yıllar mukavemet 
gösterir ve dış koşullara karşı 
dayanıklılıkları ile özellikle 
dış mekanlarda tercih edilen 
bu uygulamalar güneş ışığı ve 
rüzgâr gibi etkenlerden et-
kilenmezler.

Doğala en yakın şekilde hazır-
lanmış yapay bitkiler kul-
lanılarak kontra paneller üzerine 
tasarımcılarımız tarafından size 
ve mekanınıza özel hazırlanan 
dikey bahçe uygulama türüdür.

BD Dikey Bahçe tarafından 
uygulaması yapılan bütün yapay 
dikey bahçe uygulamaları:

-UV katkılı

-Ateşe dayanıklı

-Su geçirmez

-Çevre dostu

-Daima yeşil olma özelliklerini 
korurlar

-Bakım gerektirmezler.
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MUMYALANMIŞ
ARANJMAN
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Yapay bitkisel uygulamalar, yapay bitkiler kullanılarak yapılan aranjman 
çalışmalarıdır.

Mumyalanmış bitkisel uygulamalardan farklı olarak yapay bitkisel uygulamalarda 
yapay bitkiler tercih edilirler. Müşterinin talebi, beğenisi ve tasarımcılarımızın 
görüşleri üzerine mekanlarınızda yapay ya da mumyalanmış bitkisel uygulamaları 
tercih edebilirsiniz.

YAPAY ARANJMAN
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Yapay Bitkilerin Özellikleri

BD Dikey Bahçe’nin kullandığı tüm 
dış mekan yapay bitkiler 
UV katkılı, güneşe dayanıklı, su 
geçirmez ve ateşe dayanıklıdır. Duvar 
üzerine uygulama yapıldığın
da ses yalıtımı sağlarlar. Kullanılan 
yapay bitkilerin tümü ithal olup 
yüksek kaliteli üreticilerden temin 
edilmektedir.
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Hangi Alanlar Yapay Dikey Bahçe 
için Uygundur?

Sahip oldukları özellikler sayesinde 
yapay dikey duvarlar hem iç ahem dış 
mekan tasarımlarında rahatlıkla 
kullanılabilir. İç mekânlarda yosun 
üzerine yapay bitki tasarımlarıyla da 
öne çıkan yapay dikey duvarlar, yüksek 
dayanıklılık özellikleriyle her mekân 
için uygundur.
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Mekanlarınıza yeni bir hava 
katmak için çalışan   
tasarımcılarımız sizlere en uygun 
yapay bitki aranjmanları 
hakkında detaylı bilgiyi bizimle 
iletişime geçtikten sonra 
verecektir. Karar sürecinde 
projelerimiz bölümünden bulunan 
uygulamalarımıza göz atabilirsiniz.
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CANLI 
BİTKİLER
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