DRACAENA
Dracaena heeft prachtige bladeren
in hippe kleuren aan een stevige stam.
Een echte statement plant met een
exotische uitstraling. Volgens NASA
Clean Air Studie is Dracaena een
krachtige luchtzuiveraar.

FICUS LYRATA
Deze ficus heeft grote licht gebogen
bladeren die van top tot teen aan de
stam groeien. Die bladeren kunnen
worden gedroogd en gebruikt als
omhulsel voor sigaren, vandaar de
bijnaam Tabaksboom. Houdt van licht,
maar niet van felle zon.

KENTIA PALM

FICUS ROBUSTA

Kentia werkt hard om het ons naar
ons zin te maken met zuurstof en
zuivere lucht. Kentia is een beplanting
die graag half in de schaduw staat.

Rubberboom, dat is de bijnaam van
de Ficus Robusta. Het sap (latex) is
een belangrijke bron voor rubber. De
Robusta is een stevige, trotste plant
met beetje opbollende bladeren.
Robusta staat graag licht.

CLUSIA
Kampioen van luchtzuiverende planten.
De Clusia zuivert de lucht extreem goed.
Het is een sterke plant met glanzende,
groene bladeren. Clusia staat graag half
in de schaduw, niet in de felle zon.

SCHEFFLERA
Groene geluksbrenger met Australische
wortels. Schefflera staat graag licht, maar
niet in de volle zon. Hoe bonter het blad,
hoe meer licht hij nodig heeft om die
mooie tekening vast te houden.

PHILODENDRON/MONSTERA

AGLAONEMA

Deze groene reus maakt je
binnenklimaat fris en zuurstofrijk.
Philodendron heeft bladeren die
ovaal, spits en hartvormig kunnen
zijn, maar ook diep ingesneden
of opvallende nerven hebben.
Philodendron staat graag licht.

Aglaonema is een prachtige plant
die goed in de schaduw kan staan.
Als mooie bladplant heeft Aglaonema
bovendien een luchtzuiverende
werking en draagt dus bij aan een
gezonder leefklimaat.

SANSIEVERIA
Stijlvolle, luchtfilterende stekels.
Vochtregulerend, ijzersterk en makkelijk
in de omgang. De plant kan prima tegen
droge warmte, bijvoorbeeld die van
centrale verwarming. Staat graag licht,
maar niet in de brandende zon.

CHAMAEDOREA METALLICA
Chamaedorea is een plant uit de
palmen-familie. De bladeren lijken
op een vissenstaart. De Chamaedorea
staat graag op een donkere standplaats.
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