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1. DESPRE LICHENI
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DESPRE LICHENI_RECOLTARE_MONTAJ

RECOLTARE

Recoltarea lichenilor este un procedeu simplu, lichenii crescând în mod natural în zonele de pădure din țările
nordice. Ceea ce este mai complicat este procesul ulterior - cel de curățare a lichenilor de impurități (ace de pini,
frunze sau resturi vegetale).

DESPRE LICHENI_CULORI

CULORI

Pentru utilizarea lor în decorațiuni și finisaje, trec printr-un proces de potențare a culorii lor naturale cu
ajutorul unor coloranți non-toxici. Prin acest proces ei sunt adusi la nuanțele prezentate mai jos. 		
Vopsirea lichenilor este unul din motivele pentru care unele culori sunt mereu în stoc - pot fi rapid obținute, în timp
ce altele sunt disponibile numai la comandă.
Trebuie cunoscut că lichenii, în starea lor naturală, nu au o culoare uniformă, fapt care duce la produse finite
ce pot avea nuanțe ușor diferite.
Lichenii sunt, astfel, disponibili în 16 nuanțe, fiecare nuanță având un aspect natural datorat modului de
vopsire și vopselelor de calitate.
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MONTAJ

Procedeul ce urmează curățării este montajul
lichenilor, de regulă pe un panou-suport sau în cazuri  
speciale - direct pe suprafața construită (perete, stâlp
cilindric sau orice suprafață pe care nu se poate aplica un
panou rigid).
Montajul bucăților de licheni se face prin lipire cu
un adeziv special, non-toxic și foarte rezistent.
Cu cât proiectul este mai complex și cu cât
se inserează mai multe elemente (lemn, metal, pal
melaminat etc - tăiate cu ajutorul laserului, vopsite sau
gravate) cu atât montajul este mai dificil.
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DESPRE LICHENI_CARACTERISTICI ȘI RESTRICȚII

CARACTERISTICI ȘI RESTRICȚII
UMIDITATE

FONO IZOLANȚI

Încăperea în care se vor monta lichenii trebuie să
aibă umiditate de minim 40%, altfel, lichenii vor
deveni casanți, se vor întări și, în timp, aspectul va
fi dezagreabil.

Lichenii nu pot fi considerați o soluție de fono
izolare profesională, dar la suprafețe mari
raportate la încăperea în care sunt montați reușesc
să amelioreze ambientul.

NU AU NEVOIE DE NICIUN FEL
DE ÎNTREȚINERE

HANDMADE

Lichenii, sub orice formă ar fi montați - panouri,
tablouri sau inserții, nu au nevoie de niciun fel de
întreținere.

NU TREBUIE TUNȘI

Bucată cu bucată lichenii sunt lipiți sub forma
dorită de client, astfel, luând naștere cele
mai diversificate proiecte. Necesită atenție și
minuțiozitate, nefiind un proces simplu, contrar
aparențelor.

NU PRODUC ALERGENI

Nefiind în viață, fiind conservați, lichenii nu trebuie
tunși.

Nu favorizează dezvoltarea insectelor și nu produc
niciun fel de alergeni. Adezivul folosit este nontoxic.

NU CRESC

NU TREBUIE SĂ FIE EXPUȘI ÎN
SOARE DIRECT

Montați pe perete, lichenii nu se mai dezvoltă, nu
cresc și nu își schimbă forma.

Locul în care vor fi expuși lichenii trebuie să fie
unul ferit de razele directe ale soarelui, altfel
aceștia își vor schimba textura.

NU SUNT VII
Odata culeși, lichenii nu mai sunt în viață.

NU AU NEVOIE DE LUMINĂ

Așa cum nu au nevoie de îngrijire specială, lichenii
nu au nevoie nici de lumină artificială sau naturală.
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2. GALERIE FOTO
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GALERIE FOTO_LOGO

LOGO

Orice companie dorește un logo inedit, atât la nivel de concept grafic, dar și atunci când vine vorba de
realizarea practică a acestuia. Fie că este pus în recepția clădirii de birouri, showroom sau în cadrul târgurilor și
expozițiilor, logo-ul realizat din licheni este o formă de afirmare. Întotdeauna va fi observat!
Îmbinați cu alte elemente, lichenii pot crea vizualizări inedite.
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GALERIE FOTO_PANOURI

PANOURI

Panourile decorative din licheni naturali sunt un element ce poate schimba cu totul atmosfera dintr-o
încăpere. Potriviți atât într-un cadru oficial, dar și unul familial, se pot realiza în orice dimensiuni. Se livrează sub
forma unui panou rigid (sau mai multe, după caz) ce se va prinde, apoi, de peretele încăperii cu holz-șuruburi.
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GALERIE FOTO_TABLOURI

TABLOURI

O soluție economică și de efect pentru panourile decorative din licheni naturali sunt tablourile. Asemenea
panourilor, acestea se pot realiza după dimensiunile dorite cu orice tip de ramă (înălțime ramă - minim 2 cm) și în
oricare din cele 16 nuanțe disponibile.
De asemenea, alături de licheni se pot așeza plante aerofite sau orice alt tip de elemente.
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GALERIE FOTO_PEREȚI

PEREȚI

Cu cât suprafața drapată cu licheni este mai mare, cu atât efectul este mai mare. Se pot realiza pereți
drapați cu licheni într-o singură culoare sau cu orice model prestabilit. Lichenii pot fi montați atât pe suprafețe
orizontale cât și suprafețe verticale ajungând, astfel, la proiecte unice.
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CU CÂT SUPRAFAȚA PERETELUI

drapat cu licheni este mai mare, cu atât efectul acestuia
asupra încăperii este mai spectaculos!
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GALERIE FOTO_OBIECTE ȘI INSERȚII

OBIECTE ȘI INSERȚII

Maleabilitatea lichenilor naturali face ca aceștia să se poată mula pe orice tip de suprafață, alături de o gamă
largă de elemente (lemn, metal, pal, crengi, plante aerofite etc). Bucată cu bucată, lichenii pot fi inserați în diferite
obiecte și pot aduce un look extravagant acestora.
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3. FIȘĂ TEHNICĂ
Lichenii naturali
Dimensiune:
Culoare:

2-3 cm
Disponibili în 16 nuanțe

Condiții optime:

Umiditate>40%

Proprietăți ignifuge:

Aprinderea lichenilor este întârziată datorită tratamentelor ignifuge la care sunt supuși.

Calitate a aerului:

Lichenii sunt un indicator natural pentru umiditatea din aer,
uscându-se când umiditatea scade sub 40%

Pigmenți:

Pigmenții folosiți pentru nuanțare sunt conformi cu normele UE

Microorganisme:

Nu sunt un mediu prielnic insectelor sau microorganismelor, nu
produc niciun fel de resturi organice

Mentenanță

Nu necesită niciun fel de mentenanță

**Nu se recomandă să fie expuși în soare direct, se pot folosi doar în spații interioare
Panourile de licheni naturali
*Se livrează pre-găurite și se prind pe structura existentă în funcție de materialul acesteia.
**Pot fi compuse, în funcție de dimensiune, dintr-un singur panou sau din mai multe. (pentru a facilita transportul și montajul)

*Nu se recomandă pulverizarea lichenilor cu niciun fel de soluție lichidă.

34

Telefon | 0040.0733.60.73.46 | 0040.0733.60.73.52
Email | office@artagradinilor.ro
Website | www.artagradinilor.ro
Facebook | https://www.facebook.com/ArtaGradinilorRo

