
Het hebben van mooie planten in uw interieur 

betekent veel meer dan alleen een verfraaiing 

van uw werkomgeving. 

Beplanting zorgt voor een betere 

luchtkwaliteit, heeft een positief 

eff ect op de geluidsdemping en 

komt bovendien de luchtvochtigheid 

ten goede door de verdamping 

van water. Dankzij de werkzame 

eigenschappen van de beplanting 

neemt de concentratie schadelijke 

stoff en af. Zo zorgt interieurbeplanting 

voor een prettige werk-, leef- en 

herstelomgeving.

Interieurbeplanting 
draagt bij aan de 
sfeerbeleving
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Na plaatsing van de interieurbeplanting zorgen onze 

servicemedewerkers voor een optimaal onderhoud. 

U heeft hier geen omkijken naar, wij nemen u 

het werk graag uit handen. Door regelmatige 

inspectie en goed onderhoud zorgen wij 

ervoor dat de interieurbeplanting altijd een 

optimale uitstraling behoudt. 

Tijdens ons servicebezoek voeren we onder 

meer de volgende werkzaamheden uit:

• Het aanvullen van het waterpeil

• Het toedienen van voeding

• Een juiste plaatsing van de plantenbakken

• Het stofvrij maken van de bladeren en

eventueel snoeien van planten

• Preventieve controle

Voor de behandeling maken we uitsluitend 

gebruik van biologische producten.

De onderhoudsbezoeken maken deel uit van 

uw serviceovereenkomst met Ambius.

Onderhoud

Van een plant voor op het bureau tot een boom in het atrium. Voor 

elke sfeer en setting kunnen we de juiste plant en plantenbakken 

aanbieden.

In keramiek, roestvrijstaal (RVS), terracotta, 

hoogwaardig kunststof, hout en diverse 

andere materialen. De meeste producten zijn 

uit voorraad leverbaar. Onze collectie bestaat 

uit een grote diversiteit aan vormen en maten 

welke onderling goed te combineren zijn. 

Een groot deel van onze plantenbak-

kencollectie heeft de duurzame Polystyrol 

kunststof (PS) als grondstof. Door het gebruik 

van Polystyrol zijn deze bakken na gebruik 

weer volledig recyclebaar en bruikbaar voor 

de productie van nieuwe plantenbakken. 

De bakken worden voorzien van een UV-

bestendige lak en zijn leverbaar in diverse 

kleuren. Ook is het merendeel van onze col-

lectie voorzien van verzonken zwenkwielen. 
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