Binnengroen & duurzaamheid
Botanico heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.
Groen in en om het kantoor en andere werkplekken is goed voor het binnenklimaat en van nature duurzaam.
Maar hoe zorgen wij als bedrijf voor duurzaam ondernemen?

Werkwijze product

Werkwijze bedrijf

GEEN CHEMISCHE MIDDELEN Indien de

ENERGIEZUINIG Binnen onze werkplaats en

plant ernstig aangetast is door een ziekte wordt er

kantoor van Botanico wordt zuinig om gegaan met

gebruik gemaakt van biologische en/of mechanische

energie: de verlichting en computers gaan uit na

bestrijding, of de plant wordt vervangen. In

werkuren en wanneer er niemand aanwezig is.

bepaalde situaties kan de overweging gemaakt

DIGITALE FORMULIEREN Wij versturen onze

worden om biologische vijanden in te zetten.

werkbonnen , facturen, offertes en contracten per

EFFICIENTE PLANTVOEDING Voor de

email, op deze manier besparen wij papier.

Alle vormen van groen dragen bij aan

hydrocultuur gebruiken wij vloeibare voeding

AFVAL EN RECYCLING Het afval wordt

het verwijderen van fijnstof en andere

optimaal afgestemd op plantsoort en -grootte.

gescheiden gesorteerd. Af te voeren plantenbakken

verontreinigingen uit de lucht. Binnengroen

GECERTIFICEERDE LEVERANCIERS Onze

worden indien mogelijk gerecycled bij de

is goed voor het binnenklimaat en heeft

leveranciers hebben een MPS-ABC certificaat.

desbetreffende bedrijven.

een positief effect op de gezondheid en het

Dit houdt in dat de onderneming het meest

KILOMETERBESPARING Onze medewerkers

algehele welbevinden de mens.

milieuvriendelijk is.

wonen in een straal van 25 kilometer van onze

LOKALE INKOOP De beplantingen worden door

vestiging af. Zij wonen zo dicht mogelijk bij de

Botanico zelf ingekocht bij leveranciers in de buurt.

projecten. Wij bundelen de routes waardoor er

Gezond groen

Nicolette van der Nagel

Collectie duurzame
plantenbakken

zo min mogelijk onnodige kilometers gemaakt
worden. Voordelen: efficiënte reistijden, besparing
brandstofkosten, minder last van files, minder CO2

Botanico Binnengroen Projecten B.V. is

De in Europa geproduceerde Colourful collectie

uitstoot.

specialist in binnenbeplanting en hydrocultuur.

heeft de duurzame Polystyrol kunststof (PS)

BEDRIJFSAUTO’S De bedrijfsauto’s zijn voorzien

Het Botanico team staat klaar voor al uw vragen

als grondstof. Er wordt gebruik gemaakt van

euro 5 en 6 motoren, van een roetfilter en een

over aanschaf, onderhoud en revitalisering van

gerecyclede Polystyrol die in een spuitgietmal de

Black Box.Voor het wassen van de auto’s zijn de

uw binnengroen. Bel 0297 - 347 797 of stuur

gewenste vorm krijgt. De plantenbakken worden

medewerkers verplicht om gebruik te maken van

een e-mail naar info@botanico.nl

voorzien van watergedragen grond- en kleurlak.

de wasstraat.

Polystyrol is na gebruik weer volledig recyclebaar
en bruikbaar voor de productie van nieuwe
plantenbakken.

