Natuurlijke werkplek
bescherming

Oplossingen voor het anderhalve meter kantoor
Corona houdt ons nog steeds in de greep. Een groot deel van de Nederlandse samenleving
werkt thuis en bedrijven en organisaties zijn hard aan het nadenken hoe er anderhalve meter werkplekken en ontvangstruimtes gecreëerd kunnen worden, zodat medewerkers en bezoekers op termijn veilig en gezond ontvangen kunnen worden. Afstand houden blijft echter
de komende periode een belangrijke regel.

In de kantooromgeving zullen de werkplekken wat meer afgeschermd moeten worden, zodat de werkzaamheden op gepaste afstand plaats kunnen vinden. Interieurgroen biedt is
hier een goede oplossing voor. Groen houdt de luchtvochtigheid goed in balans, wat goed
is om virusdeeltjes uit de lucht te halen. Daarnaast is groen op kantoor natuurlijk ook goed
voor het stimuleren van de concentratie en productiviteit, verlaagt het stress, verbetert de
akoestiek en zuiveren planten de lucht. We laten graag zien welke mogelijkheden er zijn om
op een natuurlijke manier anderhalve meter afstand te kunnen creeren en tegelijkertijd te
werken aan de gezondheid van uw medewerkers.

Bio Montage

naar wens samengesteld

Deze divider is opgebouwd uit verschillende segmenten die naar keuze
kunnen worden verdeeld. Zo kun je kiezen uit mossegmenten,
plantensegmenten en kurksegmenten. Het is een dichte roomdivider.
Naar wens kan de achterkant ook worden voorzien van mos, planten of een
whiteboard.
In heel veel verschillende designs leverbaar;
verkrijgbaar als enkel- en dubbelzijdig.

Live Divider

met ingebouwd waterreservoir

De Live Divider is een “stand-alone” plantenwand met een ingebouwd
bewateringssysteem. Deze divider is aan twee zijden voorzien van
planten en voorziet in een dichte afscheiding waar niets doorheen kan.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Maak snel een afspraak.
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PP Next Divider
maximaal groen

Door het grote groenvolume is het niet alleen een
goede divider maar ook een goede luchtzuiveraar.
Ook wordt de luchtvochtigheid verhoogd door de
natuurlijke verdamping van de planten. In deze
oplossing bevinden zich minimaal 80 planten. De PP
Next Divider is dubbelzijdig; dus aan twee kanten
volop groen!

Moswand

voor een betere akoestiek

De standalone moswand is in iedere gewenste maat leverbaar en
kan aan één en twee zijden zijn voorzien van mos. Door de hoge
geluidsabsorptie van mos is het naast een ruimtedivider ook een
akoestische oplossing.
in verschillende maten leverbaar;
verkrijgbaar als enkel- en dubbelzijdig.

Climate Office Divider
plantenwand met waterwand

De combinatie van een plantenwand en een waterwand creëert een divider van ruim twee meter breed.
Door de hoge verdampingswaarde van de waterwand wordt de luchtvochtigheid in de kantooromgeving
verhoogd. Dit heeft een verzwarend effect op aerosolen waardoor deze minder lang blijven zweven in
de ruimte en sneller naar de vloer vallen.

Circular pots

de duurzaamste oplossing

De combinatie van oude Trespa bureaubladen en een duurzame
kurkcoating vormt een geheel nieuw product voor zowel de binnenals de buitenruimte. De Circular Divider wordt gevormd door een
staande plaat tot 200 cm hoog met naar wens aan één of twee
zijden een plantenbak. De kurkcoating is 4mm dik en heeft een
geluidsabsorberende werking. De Circular Divider is in meerdere
maten leverbaar.

Onderhoud
Wanneer de gekozen oplossing is voorzien van
levende beplanting is het noodzakelijk dat er
professioneel onderhoud wordt uitgevoerd.

Wij bieden hiervoor een onderhoudsabonnement
waarmee je verzekerd bent van professionele
plantenverzorging.

Regelmatig

en

structureel

onderhoud is erg belangrijk voor een gezonde en
representatieve
de

planten

onderhoud

beplanting.
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maand

Dit

betekent

van

professioneel

voorzien

door

dat

een

vakbekwame servicemedewerker. Geen zorgen
dus over de beplanting! Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden?
Maak snel een afspraak via
(0566) 62 15 41 of info@snoekpuurgroen.nl
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