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העולם המודרני הולך ונהיה צפוף. 
האזורים הירוקים מתמעטים ככל 
שמחיר הקרקע עולה במרכזי הערים 
ובאזורי המסחר. מרבית האנשים 
מבלים בעבודתם חלק ניכר משעות 
נמצאים בחללים  תוך שהם  היום 

סגורים מוקפים בקירות ורהיטים. 

לבנייני המשרדים  הכנסת הטבע 
ולמקומות העבודה, כמו גם לקירות 
חיצוניים במרכזי הערים הצפופות 
הינה אתגר מקצועי וטכני שמשפר 
של  ובריאותם  חייהם  איכות  את 
מיליוני אנשים ברחבי העולם המודרני.

אנחנו במג'יק אגרו נרתמנו למשימה 

זו מתוך שליחות להפיץ את הקירות 
הירוקים בישראל בתוך הבתים ומחוץ 
ובמקומות  בבנייני משרדים  להם 
ובמרכזי  עבודה, במוסדות ציבור 
בבתים  גם  ובוודאי  ובילוי  קניות 

פרטיים.
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באופן  משפיעים  ירוקים  קירות 
אקטיבי וחיובי על חיינו, באווירה 
שהם משרים וביכולתם לייצר מיקרו 

אקלים בסביבתם.
קירות ירוקים מקטינים את כמויות 
האבק והחלקיקים הקטנים באוויר 
ומעשירים אותו בחמצן ובכך מונעים 
על  בשמירה  ומסייעים  מחלות 

הבריאות.. 
קירות ירוקים מהווים גורם מבודד 

למה 
קירות ירוקים?

מחום ביום ומקור בלילה ומאפשרים 
בכך חיסכון ניכר באנרגיה.

קירות ירוקים משפרים באופן ניכר 
את האקוסטיקה בחללים בהם הם 

מותקנים.
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חברת מג'יק אגרו מביאה לארץ את 
 CULTILANE  הטכנולוגיה של חברת
ההולנדית )חברה בת של קונצרן 
המובילה   Saint-Gobain הענק 
בעולם בטכנולוגיה של תחום הקירות 
מושלם  ומספקת פתרון  הירוקים 
שמבטיח לצמחיה מרחב גידול ברמה 

גבוהה לשנים רבות.
גידול  מערכת  מספקים  אנו 
מודולארית הבנויה מיחידות )פאנלים( 

למה
?MAGICWALL

המאפשרות התקנה במידות שונות 
על גבי כל קיר ואף לעמוד ברשות 

עצמן על גבי קונסטרוקציה.



5

כיוון השמש ומשטר הרוחות באזור. ▪
גובה הקיר. ▪
ואיכות הקונסטרוקציה של  ▪ סוג 

הקיר.
השפעות נוספות של מזג אויר )אור,  ▪

חום, קור(.
מיקום נקודת איסוף מי הנקז ממרזב  ▪

הקיר אל מערכת איסוף מרכזית.
נקודת חיבור אספקת המים. ▪

תאורה. ▪
גובה הקיר. ▪
מבחינה  ▪ הקיר  וחוזק  מבנה 

קונסטרוקטיבית.
מיקום נקודת איסוף מי הנקז ממרזב  ▪

הקיר אל מערכת איסוף מרכזית.
השקיה  ▪ בקרת  מערכת  מיקום 

והפיקוד.
נקודת חיבור אספקת המים. ▪
מניעת ריחות רעים ועובש. ▪

גורמים 
משפיעים

 קירות פנים  קירות חוץ 
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המערכת שאנו מספקים הינה מערכת 
מודולרית, פטנט רשום, המיוצרת 
ממיטב חומרי הגלם. תהליך הייצור 
מתבצע תחת בקרת איכות מחמירה 
וקפדנית. מעטפת הפנלים עשויה 
פלדה מגולוונת ומצופה בשתי שכבות 
למניעת חלודה או קורוזיה. חלוקת 
המים והדשן לצמחיה הינה אחידה 
בכל חלקי הקיר ומבטיחה התפתחות 

מיטבית של הצמחים השונים.

מערכת 
מודולרית
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אנו עושים שימוש במצע גידול מינרלי 
מסוג צמר סלעים מתוצרת חברת 
CULTILENE המסוגל להאריך שנים 
רבות מבלי להזדקק לטיפול כלשהו 
או לחידוש כפי שנדרש ממצע גידול 
ואינו  אינו מתכלה  אורגני. המצע 
נשפך החוצה. המצע אחיד ואידיאלי 
לצמחיה מבחינת יחסי אויר מים והוא 

נקי ומחוטא.

עשויות פלדה מגולוונת עם ציפוי 
כפול נגד קורוזיה בצבעים שונים.

משקל יחסית קל פחות מ 50 ק"ג 
/ מ"ר.

מתאים לכל סוגי הקירות.
התקנה פשוטה יחסית.

נשמח לספק מיידע וציוד מתאים 
של מיטב היצרנים שיאפשרו תאורה 
אופטימלית להתפתחות הצמחייה 

וחיבור למערכת הבקרה.

מצע 
גידול

שלדה 
ומעטפת

תאורת 
פנים
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 אנו עובדים עם חברה מובילה בנושא 
שלה ניסיון עשיר בבניית מערכות 
יתרונות  ירוקים.  לקירות  השקיה 

המערכת: 
בסיס פשוט וידידותי למשתמש. ▪
אספקת דשן רציפה ואוטומטית. ▪
אינטרנטית  ▪ לשליטה  אפשרות 

סלולארית.
מערכת מודולרית הניתנת להרחבה  ▪

בכל עת.

מערכת הפיקוד 
וההשקיה
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אנו מספקים מגוון רחב של שתילים 
ממיטב המשתלות היצרניות ובהתאם 
להמלצות. אפשרות לחיבור עם צוות 
תחזוקה מיומן ומקצועי שידאג לפקח 
ולבצע את הנדרש מעת לעת על בסיס 

מתמשך.

שתילים ותחזוקה
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לפרטים נוספים צרו קשר ישיר 

 

יוקנעם מושבה ת.ד 59 מיקוד 2060000
 

טלפון: 049590006 | נייד: 0547996060
office@bozer.co.il :פקס: 049591553 | דוא״ל

www.Magicagro.com :אתר


