INTERIEURBEPLANTING

VAN GINKEL INTERIEURBEPLANTING
Van Ginkel Interieurbeplanting richt zich op de toenemende vraag naar innovatieve groene toepassingen in een gebouw. De waarden en de functies van
inpandig groen worden dus steeds meer onderkend! Elke opdrachtgever heeft
eigen wensen. Wij luisteren, adviseren en regelen, precies zoals de opdrachtgever dat wil! Onze groene toepassingen vindt u in o.a. kantoorgebouwen, zorginstellingen, hotels, winkels, scholen, fabriekshallen en bij particulieren.
Wat mooi is, moet mooi blijven! Probleemloos groen door de juiste verzorging.
Op basis van diverse onderhoudsovereenkomsten kunnen we uw binnenbeplanting structureel en 100% gegarandeerd onderhouden door onze eigen vakbekwame servicemedewerkers.

PLANTEN IN POTTEN
Groen in gebouwen vraagt om specifieke kennis van planten en bomen. Maar ook
bijvoorbeeld temperatuur, daglicht en luchtvochtigheid zijn van invloed op binnenbeplantingen. Dat vereist dus maatwerk! Onze medewerkers hebben kennis
van zaken en geven u advies over de talrijke mogelijkheden. Planten in potten
kunnen in diverse vormen, kleuren, soorten en maten worden toegepast.
Voor ieder interieur is iets passends te bedenken. Het gebruik van natuurlijke materialen, vanuit mis-, overproductie of recycling, verdient onze voorkeur.
Zo maken we de wereld samen met u daadwerkelijk groener!

GROEN AAN DE MUUR
Verticale plantenwanden, levend groene muren, groene schilderijen of moswanden creëren een maximale beleving van groen in de binnenruimte. Een minimum
aan vloeroppervlakte voor de meest mooie toepassingen! De afgelopen jaren
hebben wij verticale beplanting in de binnenruimte bij vele opdrachtgevers uitgevoerd. Groen aan de muur is ook een eyecatcher en draagt bij aan een gezond
imago. De complete advisering, projectengineering, bouwbegeleiding, beplantingsadvies, montage en onderhoud kunnen wij met concrete garantie voor u verzorgen.

TUIN ONDER EEN DAK
Een binnentuin als verlengstuk van de buitentuin, dat is de uitdaging! Ook hier is
specifieke kennis van groot belang met name de opbouw, groeimedium van het
plantvak, de juiste beplantingen of bomen en uiteraard temperatuur, daglicht en
luchtvochtigheid. Het spreekt voor zich dat het onderhoud van de binnentuin garant staat voor kwaliteit, want wat mooi is moet mooi blijven! Een tuin in een
fabriekshal, atrium of ontvangsthal het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Wij brengen het goede van buiten graag binnen tot leven.

groen inspireert

groen maakt blij
groen is gezond

groen ontspant
groen geeft lucht

Van Ginkel Interieurbeplanting BV
partner NL GREENLABEL

Postbus 737
3900 AS Veenendaal

Castor 64
Veenendaal

T 0318 52 72 73
F 0318 54 03 40

E ib@ginkelgroep.nl
I www.ginkelgroep.nl

Van Ginkel Interieurbeplanting BV is een onderdeel is van de Koninklijke Ginkel Groep.

DUURZAAM VERGROENEN

