Waarom Florapenels?
-Microtuinen in Florapanels
hebben geen verzorging nodig;
-Garantie voor langere duur
volledig onderhoudsvrij zijn en
visueel van gelijkwaardige
kwaliteit blijven;
-Eenvoudige installatie in muren,
plafonds of op vloeren;
-Ze nemen heel weinig ruimte in
op uw kantoor, maar vallen
meteen op door hun wow-effect;
-De positieve invloed van
Florapanels kan mensen
gelukkiger en meer ontspannen
maken, waardoor ze zich beter
kunnen concentreren en stress
vermijden, wat de productiviteit
aanzienlijk verbetert;
-Zeer geschikt voor lease,
verhuur en abonnement;
-Milieuvriendelijk en duurzaam;

Wereldwijd uniek bouwelement met
geïntegreerd micro-ecosysteem, ofwel
Florapanel is een stukje natuur tussen
transparante platen die als een blok in
systeemwanden geplaatst kunnen
worden.

Voordelen van florapanelen
tegen traditionele terraria zijn
hun compacte afmetingen en
het zonder verzorging
langdurig mooi blijven.

Wat is een micro ecosysteem?
Planten groeien en leven uitstekend in een
micro-ecosysteem en voeden zichzelf met
CO2 en de blaadjes die afsterven. Ze
moeten uiteraard wel genoeg licht krijgen
voor hun fotosynthese. De geproduceerde
zuurstof gebruikt de plant in het donker
zelf. Het overschot is voor de bacteriën, die
de dode blaadjes afbreken. Het water heeft
zijn eigen kringloop; wordt opgenomen,
verdampt en druppelt weer op de wortels.
Het is een totaal zelfstandig klein (parallel)
wereldje binnen een blok, die gasdicht is
gescheiden van de buitenwereld. Dit

Florapanels zijn verkrijgbaar in diverse
modulaire elementen als wand, plafond
en vloermodules in kunststof- of glazen
boxen die eenvoudig aan elkaar te
monteren zijn, met verscheidene
keuzemogelijkheden met betrekking tot
micro-ecosystemen (soorten- en typen
planten). De expertise van de kweker
en de bloemist garandeert een
langdurig fraai resultaat. Design,
technische en botanische kennis komen
hier samen. Ook over de aflevering en
installatie wordt nagedacht.
Florapanelen kunnen niet alleen in
nieuwe maar ook in uw bestaande
glazen systeemwanden geïnstalleerd
worden.

Een offerte?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons
op en wij adviseren u graag over de
mogelijkheden.

Contact:
Green Design’s Studio van Rey/
Handelskwekerij IBES
Karbrugsevoetpad 4,
6851DN Huissen
Tel.: +31(0) 610 893 775
info@florapanels.nl

laatste is een mogelijkheid gecreëerd
om het concept als een bouwblok te
ontwikkelen.

www.florapanels.nl

Focus op wat u het beste

