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Pocket ‘drip through’ irrigation slots will 
help supply water to all plants.

If required fix a permanent irrigation system 
in place using the irrigation clips, according
to manufact rers instructions. Use extra 
irrigation clips on the spigots if ne es ary.

Repeat step 1 to create the shape (1m²) 
for your living wall.

Insert the fixing spigot into the hole in the 
centre of the facia and G-WALL cell, 
ensuring that it clicks into place.

Repeat step 6 for each G-WALL cell.

Install an anchor screw by hand into the pilot 
hole so that the G-WALL cell is secured to the 
wall. We recommend a DeWalt WALL DOG, 
installed in accordance with their instructions. 

Connect the facia to the front of the 
G-WALL cell by lining up the clips with the 
slots in the G-WALL cell.

Repeat steps 3 & 4 for every G-WALL cell. Place the G-WALL in its intended 
location.

Drill a 30mm deep pilot hole into the 
wall through the center of the fixing 
spigot.

Ensure that the facia clips are properly 
seated in the slots in the G-WALL cell and
click into place. 

Repeat steps 9 & 10 to fix the G-WALL
securely. We recommend that you use all 
16 of the fixing spigots per meter square.  

Plant up each pocket of the G-WALL (P9 
pot size). Add additional planting medium 
as needed.

Connect two G-WALL cells together using a 
rubber mallet.

Please read 
instructions fully 
before beginning 

installation.
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INSTALLATION GUIDE

G-WALL

Adjust the irrigation system to ensure 
sufficient water passes through the pocket 
‘drip through’ irrigation slots. 

Single Panel (1m )2

See step 9

See step 10

Do not overtighten

SEE 
MULTI-PANEL
INSTALLATION

150mm
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PDEA®, ARGS® ja ARVS® ovat Platipus Anchors Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Platipus Anchorsin teknologia on suojattu kansainvälisillä patenteilla, tavaramerkeillä ja tekijänoikeuksilla.
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Toista kohdan 1 toimenpiteet, 
muodostaaksesi haluamasi kokoisen 
viherseinän.

Työnnä kiinnitysholkki etukappaleen ja 
G-WALL-elementin keskellä olevaan reikään 
ja varmista, että holkki lukittuu paikoilleen.

Toista kohta 6 jokaisen G-WALL 
-elementin kohdalla.

Aseta etukappaleet G-WALL -elementtien 
päälle siten, että etukappaleiden 
lukitusklipsit ovat G-WALL -elementtien 
hahlojen kohdalla.

Toista kohdat 3 ja 4 jokaisen G-WALL 
-elementin kohdalla.

Aseta G-WALL asennuspaikalleen.

Poraa asennuskohteena olevaan 
seinään asennusholkin läpi 
käytettävälle kiinnitystarvikkeelle sopiva 
reikä.

Kiinnitä G-WALL asennuskohteeseen 
käyttäen asennuskohteeseen sopivia 
kiinnitystarvikkeita. VARO KIRISTÄMÄSTÄ 
RUUVEJA LIIAN KIREÄLLE.

Toista kohdat 9 ja 10 kiinnittääksesi 
G-WALL viherseinän asennuskohteeseen 
tukevasti. Platipus suosittelee käyttämään 
16:a kiinnikkettä yhtä neliömetriä kohden.

Tarpeen vaatiessa voit asentaa G-WALL 
seinääsi kastelujärjestelmän käyttäen 
apuna valmiita kasteluputken 
kiinnikkeitä.

Istuta kasvi jokaiseen G-WALL taskuun.
Sopiva taimikoko on 0,5 l.
Lisää kasvualustaa tarvittaessa.

Säädä kastelujärjestelmä siten, että 
riittävästi vettä kulkeutuu läpi 
istutustaskujen tihkurei’istä.

Lukitse etukappaleet paikoilleen 
painamalla lukitusklipsit G-WALL 
elementtien hahloihin.

Liitä kaksi G-WALL -elementtiä toisiinsa. 
Voit käyttää apuna kumivasaraa.

Lue ohjeet kokonaan 
ennen kuin 

aloitat asennuksen.

G-WALL
Yksi paneeli (1m2)

Katso kohta 9

Katso kohta 10

KATSO 
USEAMMAN 

PANEELIN 
ASENNUSOHJE

Tarvikkeet Tarvittavat työkalut

ASENNUSOHJE

260421

150 mm

5 mm
DeWALT WALL DOG

10



150mm

5mm

!

If required fix a permanent irrigation system 
in place using the irrigation clips, according
to manufact rers instructions. Use extra 
irrigation clips on the spigots if ne es ary.

Repeat step 1 to create the first single 
panel (1m²) for your living wall.

Insert the fixing spigot into the hole in the 
centre of the facia and G-WALL cell, 
ensuring that it clicks into place.

Repeat step 5 for the remaining 3
central G-WALL cells.

Install an anchor screw by hand into the pilot 
hole so that the G-WALL cell is secured to the 
wall. We recommend a DeWalt WALL DOG, 
installed in accordance with their instructions. 

Connect a facia to a central G-WALL cell by
lining up the clips with the slots in the cell 
ensuring they are seated properly and click
into place.

Repeat step 3 for the remaining 3 central 
G-WALL cells.

Place the first G-WALL panel in its 
intended location.

Drill a 30mm deep pilot hole into the 
wall through the center of the fixing 
spigot.

Repeat steps 8 & 9 for the remaining 3 
spigots to fix the G-WALL securely.  

Plant up each pocket of the G-WALL (P9 
pot size). Add additional planting medium 
as needed.

Connect two G-WALL cells together using a 
rubber mallet.

Tools Required
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INSTALLATION GUIDE

G-WALL

Adjust the irrigation system to ensure 
sufficient water passes through the pocket 
‘drip through’ irrigation slots and all plants 
receive the correct amount of water.

Multi-Panel

Do not overtighten

SEE SINGLE 
PANEL

INSTALLATION

Tools Required

4

See step 8

See step 9

Please read 
instructions fully 
before beginning 

installation.
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Assemble next panel as per steps 1-6, 
connect to existing fixed panel and secure 
as per steps 8-10. Repeat the process until 
the desired area is covered.

Install the remaining facias, spigots & 
screws to complete the wall. We 
recommend that you secure all fixing 
spigots to the wall.

PDEA®, ARGS® ja ARVS® ovat Platipus Anchors Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Platipus Anchorsin teknologia on suojattu kansainvälisillä patenteilla, tavaramerkeillä ja tekijänoikeuksilla.
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Toista kohta 1 rakentaaksi ensimmäisen 
kokonaisen paneelin (1m2).

Toista kohta 5 kolmen muun keskimmäisen 
elementin kohdalla.

Aseta ensimmäinen G-WALL -paneeli 
asennuspaikalleen.

Poraa asennuskohteena olevaan 
seinään asennusholkin läpi käytettävälle 
kiinnitystarvikkeelle sopiva reikä.

Liitä etukappale yhteen keskimmäisistä 
G-WALL -lementtiin työntämälllä 
etukappaleen lukitusklipsit G-WALL 
-elementin hahloihin.

Työnnä kiinnitysholkki etukappaleen ja 
G-WALL elementin keskellä olevaan reikään 
ja varmista, että se lukittuu paikoilleen.

Kiinnitä G-WALL asennuskohteeseen 
käyttäen asennuskohteeseen sopivia 
kiinnitystarvikkeita. VARO KIRISTÄMÄSTÄ 
RUUVEJA LIIAN KIREÄLLE.

Toista kohdat 8 ja 9 kolmen muun 
keskimmäisen elementin kohdalla.

Kokoa seuraava paneeli kohtien 1-6 
mukaisesti. Liitä paneeli ensimmäiseen 
paneeliin ja kiinnitä se asennuskohteeseen 
kohtien 8-10 mukaisesti.

Asenna loput etukappaleet paikoilleen.
Platipus suosittelee, että kiinnität 
paneelit seinään käyttäen kaikkia 
kiinnitysholkkeja.

Tarpeen vaatiessa voit asentaa G-WALL 
seinääsi kastelujärjestelmän käyttäen 
apuna valmiita kasteluputken 
kiinnikkeitä.

Istuta kasvi jokaiseen G-WALL taskuun.
Sopiva taimikoko on 0,5 l.
Lisää kasvualustaa tarvittaessa.

Säädä kastelujärjestelmä siten, että 
riittävästi vettä kulkeutuu läpi 
istutustaskujen tihkurei’istä.

Toista kohta 3 kolmen muun 
keskimmäisen elementin kohdalla.

150 mm

5 mm

Liitä kaksi G-WALL -elementtiä toisiinsa. 
Voit käyttää apuna kumivasaraa.

Lue ohjeet kokonaan 
ennen kuin 

aloitat asennuksen.

G-WALL
Monta paneelia

Katso kohta 8

Katso kohta 9

KATSO OHJEET 
YKSITTÄISEN 

PANEELIN 
ASENTAMISEKSI
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