Beplantingsadvies
& maatwerk
Bij Plant Invest kunt u een op maat gemaakte
beplantingsadvies verwachten. Wij komen graag bij
u langs om passend bij uw situatie een beplantingsen onderhoudsadvies te geven. In een persoonlijk

Interieurbeplanting

gesprek waarin lichtintensiteit, kleur en ruimte
centraal staan, werken wij een plan uit, waarin uw
wensen verwerkt zijn. Wij stemmen de beplanting af
op uw identiteit en kijken welke planten het best bij
uw bedrijf en de omgeving passen. Hierbij houden
wij ook rekening met materiaalgebruik, kosten,
levertijd en de manier van onderhoud.

Zorgvuldig gekozen groen is een onderdeel van het
geheel, waarin kleuren, licht en vormgeving een rol
spelen. Het gebruik van interieurbeplanting heeft
vele voordelen. Het zorgt voor de juiste groene sfeer
op de werkplek en verhoogt de arbeidsproductiviteit.
En er zijn meer redenen waarom interieurbeplanting
niet in uw bedrijf mag ontbreken. Het stimuleert
de creativiteit, het verlaagt stress, het verbetert
akoestiek,

het

verhoogt

luchtvochtigheid

en

vermindert gezondheidsklachten. Investeer daarom
ook in een groene en duurzame werkomgeving.
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Plant Invest
Bent u op zoek naar mooie interieurbeplanting? Plant
Invest is sinds 1986 specialist in beplanting voor op
het werk en één van de pioniers op het gebied van
interieurbeplanting.

Voor

een

inrichtingsplan,

het

inrichten en het onderhoud bent u bij Plant Invest aan het
goede adres. Wij zorgen voor de perfecte groene sfeer en
heeft u zelf geen groene vingers? Dan verzorgen wij graag
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reactie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden
van interieurbeplanting samen te bespreken.

Interieurbeplanting

Beplanting

eerlijk advies, uitstekende service, kwaliteit en een snelle

Advies

bij u het onderhoud. Plant Invest staat bekend om een

Onderhoud

Onderhoud

Na de aanleg stopt ons werk absoluut niet! Want

Groene Wanden

Groene Wanden

Onderhoud
naast het maken van ontwerp en het aanbrengen
is Plant Invest ook in te zetten voor het onderhoud
aan de beplanting. Een gespecialiseerd team van
servicemedewerkers verzorgt met veel passie
en enthousiasme de planten bij bedrijven en
instellingen. Vooraf maken wij een volledig op uw

Groene Wanden

wensen afgestemd onderhoudsplan. Met de juiste
frequentie van onderhoud bent u verzekerd van een
lange levensduur voor uw planten. Zo kunt u lang
genieten van goed verzorgd groen!

Verticale groene wanden zijn trendy, werken
geluidsdempend

en

bevordert

een

gezond

binnenklimaat. Wij maken alle groene wanden
op maat. Zo zijn de groene wanden ideaal als
stijlelement of functioneel toe te passen als
scheidingswand. Een groene wand vraagt geen
vloeroppervlakte en is met maandelijks onderhoud
makkelijk in gebruik. Groene wanden van echt mos
zijn een lust voor het oog. Wij verwerken uw logo
of tekst in het mos, een ware eyecatcher. Mos heeft
geen licht en onderhoud nodig de toepassingen zijn
onbeperkt.

Heeft u vragen?
Dan helpen wij u
graag verder!
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