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DE PLANTENWAND

Planten verhogen het concentratievermogen tijdens het vergaderen

EEN GROEN STATEMENT
De plantenwand is een vernieuwend concept. Met deze

Onze medewerkers komen de wand

uitzonderlijke manier van werken met planten creëert u elke

regelmatig bij u controleren en verzorgen,

werk- of leefplek tot een rustgevende groene omgeving.

u heeft er geen omkijken naar.

De plantenwand kost weinig vloeroppervlak en brengt veel
schone lucht. Het is ook een manier om te zorgen voor een
optimale akoestiek in een ruimte. Wij bieden verschillende
producten aan met ieder zijn voordelen. Van plantenschilderij
tot plantenwand, wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden voor uw beschikbare muuroppervlak.

Binnenbeplanting is geluidsdempend en verbetert de akoestiek.

NATUURLIJK

Binnengroen
doet
goed
Binnengroen in een bedrijf heeft een positieve invloed op het werkklimaat. Goed verzorgde
plantenbakken in de receptie en op werkplekken maken een goede indruk op klanten en
relaties. Bovendien verlopen zakelijke gesprekken makkelijker in een omgeving waar men
zich ontspannen voelt. Ook werknemers voelen zich aantoonbaar prettiger in een groene
omgeving. En waar mensen zich prettig voelen worden betere resultaten behaald.

FICUS ROBUSTA

MONSTERA

De juiste plant in de juiste pot op de juiste plaats. Botanico adviseert binnen de gewenste stijl en het budget.

PHILODENDRON

SCINDAPSUS

PLEOMELE SONG OF INDIA

Planten verminderen ziekteverzuim. Door planten voelt u zich gelukkiger.

PLEOMELE SONG OF JAMAICA

EXCLUSIEF

Het
binnengroen
van nu
Vernieuwing en verandering passen in een dynamische organisatie. Dat geldt uiteraard voor
uw bedrijf, uw mensen en uw klanten, maar ook voor uw binnenbeplanting. Door regelmatig
het groen in uw bedrijf te vernieuwen heeft u telkens weer een frisse blikvanger. Botanico
stelt samen met u een jaarplan op en op het afgesproken tijdstip wordt uw gehele binnenbeplanting vernieuwd. Botanico biedt daarbij de mogelijkheid om uw binnenplanting te leasen.
Dit kan gunstig uitpakken voor uw balans en u hebt altijd het mooiste groen in huis.

STRELITZIA

YUCCA

De juiste plant in de juiste pot op de juiste plaats. Botanico adviseert binnen de gewenste stijl en het budget.

CRASSULA

FICUS LYRATA

FICUS PANDA

Planten halen vluchtige organische stoffen (VOS) uit de lucht.

AGLAONEMA

RVS METAAL

Strak en
tijdloos

STRAK EN TIJDLOOS

Een Botanico levert plantenbakken die bij uw inrichting passen. In natuurlijke materialen
zoals terracotta en hout, maar ook in strakkere materialen als kunststof en metaal. En als de
plantenbak die u voor ogen heeft niet verkrijgbaar is, dan laten we deze exclusief voor u op
maat maken. Ale planten kunnen geleverd worden op aarde, op semi-hydrocultuur of op
volledige hydrocultuur. Zo krijgt u altijd het binnengroen dat het beste bij de conditie van uw
gebouw past.

CROTON

CROTON

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden en voordelen van binnenbeplanting van Botanico?

CALATHEA

DRACENA

Planten zorgen voor een betere luchtvochtigheid.

DRACENA COMPACTA

FATSIA

BUDGET LIJN

Geef
om het
milieu
Heeft u maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan? Een doordacht
binnenbeplantingsplan helpt u bij uw MVO doelstellingen. Planten werken zuiverend op
hun omgeving en halen vluchtige organische stoffen uit de lucht. Hoe duurzaam uw binnenbeplanting is, kunt u ook zelf beïnvloeden door uw materiaalkeuze. In ons assortiment
plantenbakken vindt u o.a. recyclebare materialen en bakken die zijn gemaakt van natuurlijke
of gerecyclede materialen.

Binnengroen op kantoor is MVO

DRACENA STRIPE

Groen doet leven!

FICUS MICROCARPUS

KENTIA PALM

PHILODENDRON XANADU

PHILODENDRON SCANDENS

Planten verbeteren uw concentratievermogen en creativiteit.

ANTHURIUM

DE BINNENTUIN

EEN EIGEN OASE
Met deze prachtige binnentuinen creëert u een buitengevoel
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in uw gebouw. We brengen een groot deel van onze tijd

kijken. Het project wordt van A tot Z door ons

binnen

geregeld.

door

en

omringen

ons

graag

met

de

natuur.

Planten in een binnenruimte zijn gezond en zorgen voor rust
en ontspanning. Werknemers kunnen zich beter concentreren, patiënten in ziekenhuizen herstellen sneller door de
aanwezigheid van planten. Botanico heeft ervaring met het
realiseren van uiteenlopende binnentuin projecten. Aan de hand
van uw wensen, ruimte en criteria maken we een projectvoorstel.

Door binnenbeplanting wordt de luchtvochtigheid verbeterd.
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