
Pereţi din plante care rezistă fără apă 5 ani 
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Gata cu varul, vopseaua lavabilă sau tablourile. Iubitorii de natură îşi pot 

transforma locurile în care îşi petrec cea mai mare parte a timpului într-o 

oază cu ajutorul pereţilor vegetali sau a plantelor stabilizate care rezistă ani 

de zile fără a fi udate. Toate acestea au fost prezentate în premieră, la un târg 

din Timişoara. 

 
Perete de plante / FOTO: plushemisphere.com  

Plantele stabilizate sunt obţinute prin înlocuirea sevei cu un amestec special de substanţe 

nutritive. Astfel, planta rămâne neschimbată câţiva ani. Un trandafir care poate fi oferit de 8 

martie, costă între 30 şi 50 de lei 

 

"Cei mai interesaţi am observat că sunt persoanele de afaceri, cei care au un birou sau 

proprietarii de hoteluri. Sunt interesaţi în special de pereţii vegetali, deoarece le pot decora 

foarte bine spaţiile, recepţia unui hotel sau spaţiul din birou", a declarat Nicoleta Ciucur, 

expozant. 

 

Un perete din muşchi de pământ, costă între 50 de euro şi  2000 de euro, în funcţie mărime şi 

model. 

Sursa: http://www.realitatea.net/pereti-din-plante-care-rezista-fara-apa-5-ani_811130.html 
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Solutie pentru cei care iubesc plantele, dar 

nu au timp sa le ingrijeasca: muschii de 

copac lipiti pe pereti 

4 martie, 2011 - 7:12 PM     Caius Seracin      

 

Ti-ai dori ca apartamentul sau biroul sa fie o oaza de verdeata? Vrei ca natura sa fie in biroul 

tau, vrei sa respiri oxigenul direct din pereti? Solutia sunt plantele stabilizate. Aceasta este 

noua tendinta in amenajarile interioare. Practic poti sa-ti decorezi fiecare perete al biroului cu 

un perete din muschii de pe copacii din padure. 

“Este ceva nou care incepe sa prinda in Romania. Practic este vorba despre chiar un tablou 

vegetal. Muschii sunt luati de pe copaci, sunt tratati, pusi intr-o solutie, apoi sunt pusi pe 

perete si tin cel putin 5 ani. Este o solutie excelenta pentru restaurante, hoteluri si chiar 

birouri pentru firme mari. Nu mai aveti nevoie de nicio floare sau de alte accesorii de genul 

acesta“, spune Nicoleta Ciucur, sales managerul unei firme specialiate in plantele stabilizate. 

Primul lucru pe care trebuie sa il cunoasteti despre plantele stabilizate este ca ele sunt naturale 

si chiar si dupa ce sunt supuse procesului de stabilizare isi pastreaza caracteristicile care le 

deosebesc de plantele artificiale: supletea, culoarea si textura. 

Sunt obtinute prin inlocuirea sevei cu un amestec special de substante 100% biodegradabile 

care include toate elementele nutritive necesare pentru alimentarea si tratarea plantei pe o 

perioada indelungata. Astfel planta va beneficia de tinerete „vesnica”, fara sa isi schimbe 

aspectul, iar posesorul ei nu va avea batai de cap. Nu trebuie sa le ude sau sa le curete. O 

astfel de investitie costa undeva la 500 de euro, pe o suprafata de 1,2 metri pe 1,2 metri. 

Sursa: http://www.opiniatimisoarei.ro/solutie-pentru-cei-care-iubesc-plantele-dar-nu-au-timp-

sa-le-ingrijeasca-muschii-de-copac-lipiti-pe-pereti/04/03/2011 

 

http://www.opiniatimisoarei.ro/solutie-pentru-cei-care-iubesc-plantele-dar-nu-au-timp-sa-le-ingrijeasca-muschii-de-copac-lipiti-pe-pereti/04/03/2011
http://www.opiniatimisoarei.ro/solutie-pentru-cei-care-iubesc-plantele-dar-nu-au-timp-sa-le-ingrijeasca-muschii-de-copac-lipiti-pe-pereti/04/03/2011
http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/uploads/2011/03/plantele-stabilizate.jpg
http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/uploads/2011/03/plantele-stabilizate.jpg
http://www.opiniatimisoarei.ro/wp-content/uploads/2011/03/plantele-stabilizate.jpg

