Ten Brinke Interieurbeplanting BV
Zuiderlaan 28f
6905 AE Zevenaar
Postbus 2076
6900 CB Zevenaar
t +31 (0) 316 33 24 00
f +31 (0) 316 34 56 33
info@ten-brinke.nl
www.ten-brinke.nl
www.kantoorplant.nl

Brochure Ten Brinke.indd 2-3

22-09-2008 13:45:25

Ten Brinke

haalt de natuur naar binnen!

Ten Brinke Interieurbeplanting
Natuurlijk groen
Planten, bloemen, potten. Als afscheiding, puur
decoratief, als visitekaartje of voor een betere
beheersing van het binnenklimaat. Groen op de
werkplek brengt sfeer en kleur, inspireert en zeker
zo belangrijk: het rendeert.
Werken in een groene omgeving heeft een positief
effect op de gezondheid en de arbeidsproductiviteit.
Wie investeert in groen, investeert in de toekomst.
Medewerkers met jarenlange ervaring, kennis, en een
passie voor planten, bloemen en tuinen geven bij ons
pasklare antwoorden op elk groenvoorzieningsvraagstuk.
Functionaliteit, creativiteit en groene vingers gaan
daarbij hand in hand. Wij ontwerpen, we leveren, we
richten in en we onderhouden. Binnen en buiten. Alles
onder één dak, waarbij de keuze aan u is: kopen, huren
of leasen. Met Ten Brinke Interieurbeplanting haalt u
gegarandeerd kwaliteit, zekerheid en natuurlijk groen in
huis. Wij dragen niet voor niets het kwaliteitslabel Plant
Quality.
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Hydrocultuur

Gemakkelijk en nauwkeurig...

Hydrocultuur is functioneel, decoratief en representatief en is daarom dé
oplossing voor een duurzame groenvoorziening in uw kantoor of openbare
ruimte. Oplossingen, die wij dag in
dag uit realiseren. Grote bladplanten,
bomen, tropische verrassingen, planten
met een exclusief uiterlijk.
Wij denken niet in standaarden, maar
leveren creatief, modern maatwerk.
Met optimale resultaten binnen elk
budget. Dat kan, omdat wij werken met
vaste, gespecialiseerde leveranciers uit
verre oorden, waar planten een ideale
voedingsbodem hebben en met zorg
worden gekweekt en voorbereid op een
langdurig verblijf in Europa.

Natuurlijk maatwerk
Binnen kantoormuren is hydrocultuur het
meest gangbare en populaire beplantingssysteem.
Een moderne en kostenbesparende cultuurtechniek, waarbij planten groeien op
kleikorrels en niet in potgrond. De voordelen
van hydrocultuur zijn legio: de planten zijn
minder vatbaar voor ziekten, de methodiek
is milieuvriendelijk, hygiënisch, eenvoudig
in onderhoud en het zorgt voor een goede
luchtvochtigheid.
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Natuurlijke blikvangers
Planten en potten. De één kan niet zonder de ander.
Sterker nog: ze versterken elkaar in uitstraling.
Kleur, maat, vorm en materiaal. Laag, hoog, rond, vierkant, groot, klein, keramiek, kunststof, metaal, natuurlijke materialen. Vanuit binnen- en buitenland, overal
halen wij onze potten vandaan.
U vraagt, wij leveren. De kunst is om in het oerwoud
van mogelijkheden de juiste keuze te maken.
Kies daarom bewust. Natuurlijk passend bij plant,
interieur en omgeving. Want potten zijn steeds meer
blikvangers en hebben een grote invloed op de
uiteindelijke uitstraling van uw interieur.

Potten
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Up to date design...
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Natuurlijke uitstraling
De mogelijkheden in zijdebloemen en -planten zijn
eindeloos. Sfeervolle bloemarrangementen, strak
vormgegeven composities, een tropische plant of
een wandobject van niet alledaagse natuurlijke
materialen.
Ten Brinke Interieurbeplanting zorgt voor een natuurlijke, bijzondere aanvulling op een bedrijfsinrichting die
naadloos aansluit op uw wensen. Ook op plekken waar
echte planten normaal niet of nauwelijks kunnen leven.
En: naast de lange houdbaarheidsdatum is er met het
blote oog bijna geen verschil met verse bloemen en
levende planten. En wie van afwisseling houdt: ook
huren is mogelijk.
Kwaliteit, maatwerk en een natuurlijke uitstraling, daar
draait het om bij Ten Brinke Interieurbeplanting.

zijdebloemen- en planten

Niet van echt te onderscheiden
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Natuurlijk succes
Voor veel mensen gaat er niets boven de uitstraling,
geur en magie van verse bloemen.
Voor de gezelligheid, om het interieur op te fleuren of
als oppepper. Verse bloemen op de werkplek verhogen
de sfeer en geven positieve energie.
Wij leveren een breed assortiment snijbloemen van
topkwaliteit. Verrassend en zo vers als het maar kan.
Niet alleen voor op de werkplek, maar ook voor uw
personeelsleden en klanten. Op een verjaardag, bij een
jubileum, geboorte of andere feestelijke gelegenheid.
Wij zorgen voor een passende bloemenhulde.

Bloemen

Verse bloemen
Ga naar www.tenbrinkebloemen.nl en bestel online uw
boeket of bloemstuk.
Gemakkelijk, snel en succes verzekerd.

Brochure Ten Brinke.indd 12-13

22-09-2008 13:46:12

Natuurlijk in topconditie
Ontwerpen en leveren is één, inrichten is twee,
onderhoud is drie.
Voeden, schoonmaken, snoeien, watermeters controleren, ziektebestrijding. Planten onderhouden is een vak
apart, dat onze enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers tot in de puntjes verstaan. Wekelijks of maandelijks, afhankelijk van de onderhoudsovereenkomst,
houden wij uw planten in topconditie.

Onderhoud

Groenvoorziening in topconditie houden
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Diensten

Talloze mogelijkheden

Natuurlijk veelzijdig
Wie kiest voor Ten Brinke Interieurbeplanting, haalt de
natuur naar binnen. Alles wat met groen te maken heeft
nemen wij graag voor u onder handen.
Onze veelzijdigheid kent geen grenzen. Wij zijn ook specialisten in kerstdecoraties en gestabiliseerde planten en in
samenspel creëren wij buitentuinen in bedrijfsomgevingen,
waarbij wij de kunst verstaan om buiten en binnen natuurlijk
in elkaar over te laten lopen.

Gestabiliseerde planten
Gestabiliseerde planten zijn net echte planten, met één verschil: het vocht in de stelen is vervangen door een milieuvriendelijke vloeistof met glycerine als hoofdbestanddeel. De
plant heeft geen licht of water meer nodig en vergt daarom
een minimum aan onderhoud. Zo nu en dan met de stofdoek
er over heen en klaar is Kees.
Buitentuinen

Kerstdecoraties
December is bij uitstek de gezelligste maand van het jaar.
Thuis, maar ook op het werk. Zeker als u een passende
ambiance weet te creëren. Dat kan in een handomdraai met
Ten Brinke Interieurbeplanting. Met prachtige kerstbomen,
compleet met ballen en andere versierselen, brengen wij uw
bedrijf in hogere kerstsferen. Zonder dat u er ook maar omkijken naar heeft.
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Met de invulling en inrichting van uw buitentuinen op een
manier waar je ‘u’ tegen zegt, is de eerste indruk van uw
bedrijf meteen een daalder waard. In samenwerking met
bekende tuin- en landschapsarchitecten, ontwerpen wij
bedrijfstuinen, zorgen wij voor de aanleg en het onderhoud.
Het planten, de gazons, de bestrating, waterpartijen, alles
stemmen wij in samenspraak met u op elkaar af. Uw bedrijfstuin, uw visitekaartje.
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