Zielone ogrody w miastach
wiaty śmietnikowe
dachy przystanków autobusowych
ściany budynków

Dlaczego deweloperzy powinni je projektować?

"Firmy i państwa zaczynają rozumieć, że
wojna wydana planecie musi się skończyć.
Hasłem 2021 roku będzie neutralność
klimatyczna"
Maciej Sikorski, green-news.pl

Tymczasem w polskich miastach panuje betonoza
Polskie powietrze
należy do najbardziej
zanieczyszczonych
wśród krajów Unii
Europejskiej. Nawet
jeśli żyjemy zdrowo,
to smog wpływa na
naszą kondycję w
stopniu
porównywalnym do
stosowania używek
tytoniowych.

Szarzyzna i beton nie
wpływają dobrze na
samopoczucie. A co
najważniejsze –
mieszkańcy miast chcą
żyć wśród zieleni.

Latem miasta zamieniają
się w betonowe patelnie.
Ciężko o cień i wilgotne
powietrze. Pojawił się
również problem suszy w
Polsce. Potrzebne jest
mądre zarządzanie coraz
mniejszymi zasobami
wody.

Dzieje się, ale niewystarczająco...
Rotterdam zachęca mieszkańców do zrywania płyt chodnikowych i sadzenia kwiatów wzdłuż
kamienic.
Nowy Jork planuje zlikwidować 60 km ulic i przekształcić je w promenady oraz ścieżki
rowerowe.
Katowice sadzą 20 tys. m kw. łąk kwietnych w miejscach standardowych trawników.
W Kętrzynie zostanie utworzony sad miejski, z którego owoców i warzyw będą mogli
korzystać mieszkańcy.

Fundacja Kolorowo pragnie stworzyć zielone dachy na mało
estetycznych wiatach Łodzi, a do projektu zapraszamy również Państwa.

Dlaczego ogrody na dachach są potrzebne?
Gromadzą deszczówkę.
Zmniejszają poziom hałasu. Warstwa
Średnia retencja waha się w
substratu o grubości 12cm redukuje
Zwiększają trwałość
granicach 50-60%. Zielony
dźwięk w zakresie od 46 do 50dB.
konstrukcji budynku, poprzez
dach pozwala oddać do
dwukrotne wydłużenie okresu
kanalizacji do 80% wody mniej
eksploatacji materiałów
niż typowe pokrycie oraz
użytych do pokrycia elewacji
stanowi zabezpieczenie
oraz stropów.
przeciwpowodziowe. Filtruje
także zanieczyszczenia
niesione przez wody opadowe.
Izolują dach. Łagodzą klimat miejski
Oczyszczają powietrze. Dobrze
pielęgnowany ogród o powierzchni
10 m² pochłania rocznie taką sama
ilość CO2, jak 4-metrowe drzewo.

poprzez obniżenie temperatury. Warstwa
20cm substratu glebowego oraz 2040cm pokrywy z roślin posiada takie
same właściwości izolacyjne, jak 15cm
wełny mineralnej.

Pomóżcie nam zazielenić Łódź lub skorzystajcie ze świetnych
pomysłów studentów Kierunków Projektowych
i zrealizujcie je u siebie
My dysponujemy wartościowymi koncepcjami - aranżacjami mało estetycznych wiat
śmietnikowych, przystanków komunikacji miejskiej i fasad budynków. Wierzymy w młodych, bo to
oni zrewolucjonizują w przyszłości nasze ulice. Pomagamy im dojść do głosu, budować ścieżkę
kariery, edukujemy i zachęcamy do podejmowania prób zazieleniania miast.
Wy macie możliwości przestrzenne i finansowe. Współpracujecie z zespołem doświadczonych
fachowców. Jednocześnie wpływacie swoimi inwestycjami na całą miejską tkankę. Kreujecie ją.

Co zyskacie?
Uznanie klientów i mediów
Ważny wyróżnik wśród konkurencji
Zielone rozwiązanie na miarę nowych czasów
Powiew świeżości w projekcie

Projekt "Zielone pogotwie antysmogowe", w ramach którego został
zorganizowany konkurs na zielone ogrody w Łodzi, jest realizowany dzięki
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Został objęty Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi.
Partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Dachy Zielone.
Zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Wojtas,
Prezes Fundacji Kolorowo
tel. +48 505 925 927

