


Als landelijk werkende specialist op het 
gebied van binnengroen met ervaring vanaf 
1950, zijn wij dé partner waarmee je graag 
samenwerkt. 

Wij nodigen je graag uit in onze showroom 
aan De Run 4236 te Veldhoven, uiteraard 
komen we ook graag bij je op bezoek en 
brengen we een vrijblijvend advies uit. 

In deze brochure zie je wat we kunnen 
betekenen voor je en waarvoor je ons kan 
benaderen.

GROOTS IN GROEN



Een mooie vaas met verse snijbloemen daar wordt toch iedereen blij van! Ook is het een warm 
welkom voor de bezoekers van je organisatie. We adviseren je graag wat voor jouw plek de beste 
optie is. Uiteraard is het ook mogelijk om voor een abonnement met zijden bloemen te kiezen; de 
kosten zijn (op langere termijn) lager en de ruimte is toch te allen tijde voorzien van kleur!

BLOEMEN

Iedere maand (of tweemaandelijks) een stijlvolle ondergrond met (bloeiende) planten en/of een 
decoratie welke past bij de tijd van het jaar! Deze kan worden geplaatst bij de ontvangstbalie, 
directiekamer of bedrijfskantine en geeft altijd een vrolijke sfeer in een zakelijke ruimte.  
Wij denken graag met je mee voor het juiste advies op maat.

PLANTENABONNEMENT



INTERIEUR 
BEPLANTING
Mensen presteren beter met planten in 
hun omgeving, voelen zich prettiger en het 
ziekteverzuim daalt. Wij gaan graag het 
gesprek met je aan om te komen tot het 
perfecte beplantingsplan!

Voor zowel één plant op de balie als voor 
een compleet kantoorgebouw dat van 
planten moet worden voorzien, we denken 
graag met je mee. 

Planten, ook verticaal groen, kunnen 
worden aangekocht of op basis van een 
leasecontract worden aangeschaft.



Een sieraad voor iedere plek! Wij installeren al jaren verticale, groene wanden op diverse 
locaties. In onze showroom hebben wij meerdere systemen geplaatst, waardoor je als gebruiker 
kunt ervaren wat het beste bij je past. Vanzelfsprekend houden we rekening met de juiste 
beplanting en de wijze waarop er onderhoud kan worden uitgevoerd.

VERTICAAL GROEN

“  ZET DE  
TOON MET 
VERTICAAL 
GROEN!”

Naast dat mos decoratief is, is het ook geluiddempend! Het voordeel is dat mos geen 
onderhoud nodig heeft, dus ook geen onderhoudskosten. Naast moswanden, maken we ook 
mosschilderijen, moslogo’s en moswereldkaarten voor ieder denkbare standplaats.

MOS

“  LAAT DE MUUR SPREKEN”



Wij helpen je graag om 
je kantoor, entree of 
bedrijfskantine in de juiste 
kerstsfeer om te toveren. 

We verzorgen de plaatsing 
ervan door heel Nederland 
& België en halen deze na 
kerstmis ook weer op. We 
nemen de gehele zorg uit 
handen! 

Kijk voor de mogelijkheden 
ook op kerstvoorkantoor.nl 
of neem contact  
met ons op.

KERST



Met fruit op kantoor geef je als werkgever het juiste voorbeeld. Fruit is gezond, stimuleert gezond 
eten en reduceert het ziekteverzuim. Vraag ons naar de mogelijkheden van vers fruit bij jou op 
kantoor!

FRUIT

Wij kleden graag jouw entree, (dak)terras of binnentuin aan met planten. Er is een ruim 
assortiment aan planten en potten waarin deze geplaatst kunnen worden. Dit stemmen  
we volledig af op basis van de situatie, de overige (interieur)elementen en het budget.

TERRASBEPLANTING



Planten leven en niet iedere plant heeft dezelfde zorg nodig. Onze specialisten zorgen voor het 
juiste onderhoud op iedere locatie in Nederland en België. We bieden verschillende vormen van 
onderhoud aan, afgestemd op jouw behoefte en mogelijkheden.

ONDERHOUD
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