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Společnost Ila International S.r.l. byla 
založena v roce 1988 Vilmou Scotti  
a Francisem Mundackal, tvůrci první 
polopřírodní rostliny.

V průběhu let se pověst společnosti 
Ila celosvětově rozrostla a nyní je 
považována za tvůrce trendů  v oblasti 
interiérové zeleně.
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Přinášet zeleň do míst, kde to 
příroda nedokáže.

Produkty společnosti Ila jsou 
vysoké kvality s ohledem
na životní prostředí.

Jejich výtvory jsou navrhovány 
podle italského vkusu a hluboce 
vzhlíží k přírodě jako mentorovi.

HLAVNÍ CÍL



PřehledPřehled55 PřehledPřehledPřehledPřehled

Polopřírodní produkt lze definovat jako 
kombinaci 100% přírodních kmenů, 
pečlivě vybraných, vysušených 
a ošetřených podle nejvyšších 
standardů, a umělého listí. Prvky 
společně tvarují mistři řemeslníci 
podle požadavků projektu.

55

polopřírodní produkt
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ŽÁDNÁ POTŘEBA:
- VODY
- OSVĚTLENÍ
- PROŘEZÁVÁNÍ
- HNOJIV
- PESTICIDŮ
- PŮDY
- VELKÝCH KVĚTINÁČŮ

NAOPAK NABÍZÍ:
- DLOUHOLETOU ŽIVOTNOST
- KOMPLETNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ 
- PŘIROZENÝ VZHLED
- ITALSKÉ ŘEMESLO
- UNIKÁTNÍ KUS DESIGNU
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Ila má produktovou řadu definovanou 
velikostí a tvarem kmene, ale každý 
výtvor je sám o sobě jedinečným 
kusem a lze vyhovět téměř každému 
požadavku na design, protože všechny 
výtvory jsou ručně vyráběny v jejich 
italské dílně.

Návrhářský tým Ila a mistři 
řemeslníci se zvládnou ujmout 
každého úkolu v oblasti designu 
a pracovat na nejvhodnějším řešení.

Beech
Florida

Gynkgo
Malabar

Longifolia
Root

Myrsifolia
Nidra
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Ila pečlivě studuje složitost přírodních 
tvarů a dynamiky, aby navrhli 
jejich jedinečné listy s použitím 
nejkvalitnějších materiálů (tkanina
a plast).

Potom jejich řemeslníci zkombinují 
správný kmen a listy, aby vytvořili 
dokonalý umělý polopřírodní produkt 
v souladu s filozofií Ila (The Jungle 
Concept Design).
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Umělé a polopřírodní vertikální 
zahrady Ila nabízejí designérům 
a architektům nebývalé možnosti 
a naprostou svobodu vyjadřování, od 
těch nejmenších keřů, které podporují 
efekt precizně vytvořených zahrad, 
až po velké zelené vodopády, které 
zprostředkovávají dechberoucí pocit 
síly přírody. 

Jejich vertikální zahrady vyrábí ručně, 
vybírají si z velké nabídky zelených 
a polopřírodních prvků.

Každý kus je jedinečný a připravený 
tak, aby přesně zapadl do místní krajiny 
.i do projektu designu.
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Vertikální zahrady Ila se dodávají v 
panelech (běžně 2,00 x 1,00 m nebo 
zakázková velikost) a vyžadují pouze 
několik šroubů k upevnění na stěny 
nebo stropy.

Jako podporu využívají kovovou síť 
pokrytou zeleným podkladem, která 
funguje jako základ pro zeleň a rostliny.

Konečným výsledkem je velmi lehký, 
kompaktní a snadno instalovatelný 
systém.
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Všechny kmeny Ila pocházejí 
z jihovýchodní Asie a Střední Ameriky.

Volba těchto oblastí je výsledkem 
více než 30 let nepřetržitého výzkumu 
a vývoje s cílem poskytovat kvalitní 
a v průběhu času nezměněné 
produktové řady.
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Nejprve jsou kmeny uskladněny 
v suchém, dobře větraném a zakrytém 
přístřešku, aby se zajistil pomalý 
a přirozený proces sušení a zabránilo se 
mechanickému namáhání během fáze 
sušení.

Poté kmeny procházejí fytosanitárním 
procesem, který se provádí s netoxickými 
a ekologicky šetrnými produkty, aby 
se odstranili škůdci, štěnice, houby 
a biologické choroby.

Nakonec jsou kmeny skladovány 
a před odesláním procházejí procesem 
fumigace, aby se eliminovala zbytková 
ošetření a případné štěnice skrývající 
se v kontejneru.

O

P

N
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PRVNÍ KROK VÝROBY
- PŘED ODESLÁNÍM DO ITÁLIE

- VYTVÁŘÍ PRIMÁRNÍ TVAR KAŽDÉHO KMENU,
PODLE ŘADY ROSTLIN

DALŠÍ KROKY
- KKOMPLETNĚ VYROBENO V ITÁLII 

- OD KMENU PO ROSTLINU
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DALŠÍ KROKY
- KKOMPLETNĚ VYROBENO V ITÁLII 

- OD KMENU PO ROSTLINU
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V současné době má Ila na výběr z více 
než 50 listů.

V průběhu let se typy listů vyvíjely 
a měnily, ale všechny sdílejí stejný 
proces.

Úplně prvním krokem je pozorování 
přírody, abychom v nepřetržitém 
výzkumném procesu vybrali ty správné 
listy, které odpovídají následujícím 
omezením:

- hodnota pro účely designu 
- trendy
- poptávka
- proveditelnost reprodukce
- náklady/efektivita reprodukce

[čím větší a detailnější je list, tím složitější 
a nákladnější bude forma 
a práce]
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Jakmile jsou listy důkladně otestovány 
a zkontrolovány italským konstrukčním 
týmem, jsou připraveny finální železné 
formy, čímž se zahájí řádná výroba ve 
velkém měřítku.
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Všechny vertikální zahrady Ila sdílejí 
stejný design a proces tvorby, od těch 
nejklasičtějších až po ty nápadné 
a inovativní.

Hlavní rysy se týkají krásy, přirozeného 
vzhledu, snadné instalace  a  také 
údržby.

Každá vertikální zahrada od Ily je 
pečlivě navržena naším kreativním 
týmem a poté ručně sestavena vysoce 
kvalifikovanými italskými řemeslníky.

Vertikální zahrady Ila poskytují 
dokonalou rovnováhu mezi designem, 
přírodou a řízením zdrojů.
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Konstrukční kostru našich zahrad tvoří 
kovové sítě, které se obvykle dodávají 
ve standardních rozměrech každé sítě 
2,00 x 1,00 m.

Kovové sítě je možné seskupovat podle 
konkrétních rozměrových potřeb, tedy 
řezat nebo přetvářet, ale standardní 
2,00 x 1,00 m síť je měrnou jednotkou 
pro vertikální zahrady.

Sítě se případně připevňují šrouby 
na stěny nebo stropy a poskytují oporu 
pro zeleň. Mezi kovovou síť a zelení je 
vždy instalováno základní pozadí jako 
první zelená vrstva, aby se zabránilo 
případným nespojitostem.

Každá vertikální zahradní sestava, od 
sítí po rostliny, je k sobě připevněna 
plastovými sponami, což je pevný, ale 
rychlý systém umožňující úpravy.
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Hlavními typy pozadí jsou Grass Mix a 
Moss Base.

Stejně jako mnoho jiných produktů Ila 
jsou pozadí neustále se měnící kolekcí, 
která se rok od roku vyvíjí podle trendů 
a dispozice.

Každý z nich je dodáván v plastovém 
panelu nebo rohoži, které se připevňují 
na kovové sítě pomocí vázacích pásek.

Pozadí jsou první vrstvou zeleně mezi 
stěnou nebo stropem a keři. Mohou 
být také použity jako vertikální zahrada 
samy o sobě bez přidání dalších prvků 
nebo jen několika.
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Jakmile je kovová síť zcela pokryta 
podložkou nebo panely, přečnívající 
části upevňovacích plastových spon se 
odříznou a síť je připravena k zavěšení 
a dalším krokům.

Všimněte si, že i když se má stát součástí 
celé velké vertikální zahrady, každý 
panel je považován za jeden celek.

Tento systém byl v průběhu let hluboce 
zdokonalován, aby klientovi poskytl 
nejjednodušší instalační proces a 
nejnižší náklady na dopravu.

Tento systém vyžaduje know-how 
a designérských dovedností, protože 
každý kus splyne s okolními, když je 
správně nainstalován, aniž by byl vidět 
vzor jednotlivých panelů.
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V současné době má Ila širokou 
škálu keřů vhodných pro kompozice 
a vertikální zahrady.

Jsou to neustále se měnící kolekce a 
sdílejí s listy stejné materiály a výrobní 
proces.

Šíře sortimentu je od malých 20 cm keřů 
až po girlandy dlouhé přes 1 m.

Některé typy listů, obvykle používané 
pro polopřírodní rostliny, jsou vhodné 
i pro vertikální zahrady.

Výběr a uspořádání zeleně vychází z 
požadavku klienta a projektantů.

Vertical Garden Cook - from the Haute
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1. Každý keř je vybrán 
podle projektu a ručně 
tvarován tak, aby získal 
přirozený vzhled.

2. Keře jsou poté pečlivě 
umístěny na vertikálním 
panelu.

3. Po umístění je dřík keře 
připevněn k zadní kovové 
síti pomocí plastových 
spon. Přesahující části 
spon se pak odstřihnou.

4. Proces probíhá pro 
každý jednotlivý keř a kus 
zeleně, dokud není panel 
dokončen podle návrhu.
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Proces uspořádání probíhá pro každý 
jednotlivý panel až po finální celou 
vertikální zahradu.

Polopřírodní koncept lze aplikovat 
i na vertikální zahrady, včetně kmenů 
a kořenů, aby zahradě dodal celkový 
přirozený vzhled.

Po dokončení a kontrole designérským 
týmem je vertikální zahrada rozdělena 
zpět na jednotlivé panely, označena 
naložena, zabalena a připravena 
k dodání.

A Dancing Forest vertical garden
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Za každou vertikální zahradou od 
Ila se skrývá hluboké porozumění 
přírodní logice a jemných designových 
dovedností.

Takzvaný Jungle Concept Design, 
vyvinutý jejich hlavním designérem 
Francisem Mundackal, je nejčistším 
vyjádřením více než 30 let trvajícího 
závazku společnosti Ila v oblasti 
interiérové   krajiny a znalosti džungle 
jako jejich hlavní zdroj inspirace.

Vertical Garden Cord - z Haute
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Každá vertikální zahrada od Ila je 
jedinečným výtvorem, přesto je možné 
nastínit některé základní styly, které 
pomohou pochopit pozadí, logiku a 
rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi.

Většina zahrad Ila je vhodná také pro 
stěny, stropy i sloupy.

Následující kategorizace je zamýšlena 
pouze jako nástroj, nikoli jako přesná 
hranice, jak daná stěna musí vypadat.

Vertical Garden Evolution on mall 
columns
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MYSTIC FALL

Velmi dramatická, ale delikátní 
zahrada, plynoucí od stěn ke stropu 
nebo zavěšená na visících kmenech a 
větvích.

Elegantní vodopád z girland určený do 
vysokých stropů, překonávající tradiční 
představu zelené stěny.

Vodopády lze zavěsit na stěny i stropy.
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GRASS MIX LUX

Jak jméno napovídá, charakteristickým 
rysem je pozadí Grass Mix, částečně 
viditeln na obrázku v levém horním rohu. 

Pojmem „lux“ se označuje množství 
překrývající se zeleně, variabilní podle 
požadavků na design, který poskytuje 
svěží, ale elegantní celkový vzhled.

Tloušťka panelu s Grass Mix je cca 
6 cm, plné části pokryté zelení mohou 
mít tloušťku i 40-50 cm, odvíjející se 
od výběru rostlin a keřů.

Vzhledem k tomu, že Grass Mix zůstane 
částečně viditelná, je tento vertikální 
zahradní styl ideální volbou pro rychlé 
a snadné pokrytí velkých ploch.
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GREEN STREAM

Tento typ zahrad je založený na pečlivě 
navržených proudech jemných keřů 
tekoucích na stěnách a stropech.

Je to důvtipný designový kousek 
připomínající vodní proudy a klidnou 
přírodu.

Je zvláště vhodný pro opravdu velké 
nebo minimalistické prostory, protože 
nenarušuje celkový design ani 
uživatelský zážitek.

Celková tloušťka je cca 30 cm.
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EVOLUTION

Portrét přírody v její nejvyšší životní síle, 
neustále se měnící a rostoucí.

Velké listy, barvy a kontrasty naznačují 
živou a svěží zahradu, která je užitečná 
pro pozoruhodné designové účely.

Tloušťka se může pohybovat až do 50 
cm, podle výběru listů a keřů.
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STYLISH

Nejlepší výběr keřů, aranžérské vzory 
a přechody barevných odstínů pro 
ikonický styl vertikální zahrady Ila.

Hodí se do elegantních míst, kde zeleň 
potřebuje splynout s vysoce kvalitním 
interiérem.

Celková tloušťka je cca 30 cm.
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FOREST

Nejedná se o vertikální zahrada, ale 
o instalaci rostlin a keřů na stěny nebo 
stropy.

Tento konkrétní styl není vyroben z 
panelů, ale rostliny jsou přímo zavěšeny 
na železných podstavcích.

Je to skutečný polopřírodní les, ideální 
pro výrazné velké dekorace a může 
být doplněn o další vhodné vertikální 
zahradní styly jako povrchovou úpravu 
pro dokreslení správného dojmu.

Rozměry a tloušťka tohoto stylu jsou 
variabilní.
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DANCING FOREST

Charakteristickým rysem tohoto 
stylu je implementace polopřírodního 
konceptu do vertikálních zahrad.

Kořeny zlepšují živost kompozice a 
přinášejí jedinečný dotek skutečné 
přírody.

Tento styl je vhodný do prostoru, 
kde je stěna na bližší vzdálenosti 
pozorovatelům, protože detaily kořenů 
lze mnohem více ocenit při pohledu 
zblízka.

Rámec tohoto stylu je založen na 
ostatních, které jsme viděli dříve a podle 
nich se odvíjí výsledná tloušťka.
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LICHEN 

Lišejník je unikátní vertikální zahradní 
styl, založený na lišejníkových panelech 
o šířce 50x50 cm, upevněných přímo na 
kovových sítích.

Panely procházejí úpravou proti UVR 
a ohni, takže jsou zcela bezpečné a 
vhodné i do exteriéru.

Lišejník se vyskytuje v mnoha různých 
odstínech, od čistě zelené přes 
nahnědlou až po matně zbarvenou.
Lišejníkové zahrady mohou být prosté 
nebo s některými dalšími prvky, 
kombinované, jako například:
- duny
- keře (lichen lux)
- keře a kmeny (lišejníková elegance)

Tloušťka  se může lišit. U obyčejných 
lišejníkových panelů je to 6 cm a dále se 
liší podle použité kombinace s dalšími 
prvky.


