
Groen, de kleur van het jaar
Dat groen op de werkvloer alleen maar voordelen heeft, hoeven we u niet meer te vertellen.Verspreid over België  

en Nederland zorgen wij voor een groene touch in verschillende kantoren. We helpen u graag verder met de 
zoektocht naar de juist beplanting, volledig op maat van uw ruimte en wensen. Wilt u ook een positieve groene 

sfeer binnenhalen? We horen het graag.

Persoonlijk aanpak 

U bent overtuigd van groen op uw kantoor? Dan plannen 
we graag een bezoek in. Tijdens dit bezoek bespreken we 
uw wensen, waar u graag groen voorziet en bekijken we 
welke planten passen in uw ruimte. Met deze informatie 

stellen we een offerte op maat op en gaan we verder 
met het regelen van de praktische zaken.

Out of the box 

Denkt u eraan planten ondersteboven te hangen, uw 
volledige gevel te pimpen met hangend groen of een 
boom van 6 meter in uw hal? Daag ons uit, wij helpen 

graag met het realiseren van uw creatieve ideeën!
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Groene wanden en moswanden 

Haal een gezond klimaat binnen op kantoor door het plaatsen van een groene wand. Deze wand heeft alleen maar 
voordelen. De grote hoeveelheid aan planten zorgt voor zuivere lucht, betere concentratie en zorgt voor een leuk 

uitzicht voor u, uw collega’s en uw klanten! Waarom nog twijfelen?
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Plantrent Group biedt een waaier van mogelijkheden aan op vlak van groendecoratie, dit voor zowel events 
als voor interieur en terras. We zijn jong en dynamisch en dragen flexibiliteit hoog in het vaandel.

Plantrent Events 

Enkele plantaccenten op uw beursstand, een volledig 
groene scheidingswand, wuivende palmen, opvallende 

kleurrijke bloemenvlakken of een volledige 
conceptontwikkeling op maat? U noemt het maar, 
Plantrent Events geeft iedere beursstand, feest of 

evenement de gepaste aankleding.

Plantrent Terras 

Wij zorgen met een glimlach voor de totaalinrichting 
van uw terras. Klanten trekken klanten aan en komen 

terug omdat uw terras net ietsje meer is! Plantrent 
zorgt niet alleen voor de inrichting maar ook voor het 

onderhoud zodat het een blijvende mooie 
terrasuitstraling geeft.
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Onderhoud 

Een aangepast onderhoud per plantensoort is noodzakelijk voor de optimale uitstraling en groei van de plant. Plantrent 
Office biedt u hiervoor een onderhoudscontract aan waarbij u gerust kunt zijn van een kwalitatieve verzorging van uw 

interieurbeplanting. Wij komen op vastgelegde, regelmatige basis langs voor het onderhoud van de planten. U bent 
verzekerd van een periodiek onderhoud (iedere 3 à 4 weken). Zo blijven de planten in goede conditie en geniet u van 

een blijvende goede uitstraling. Het imago van uw kantoor blijft behouden en uw team kan zich richten op hun 
vooropgestelde taken.
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Wij sinds kort een nieuwe identiteit hebben aangemaakt? Al geruime tijd bieden wij 
gepersonaliseerde moswanden aan. Om deze wat meer in de kijker te zetten, startten we 

‘moswanden.be' op. Een identiteit die zich specialiseert in het maken van moswanden op maat. 
Een volledige groene moswand of liever een uitgefreesd logo in mos? De mogelijkheden zijn 

oneindig! Neem een kijkje op onze nieuwe website voor meer informatie.

Wist je dat…    

Moswanden.be
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