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we don’t steal the show, 
we just make it look better

P l a n t r e n t O f f i c e



3

Veel bedrĳven stappen af van het ‘neutraal kantoor’ en de idee dat groen en kleur 
werknemers zou afleiden is verleden tĳd. Wetenschappers leggen immers al geruime 
tĳd een verband tussen planten en productiviteit: met meer groen op kantoor behaal 
je meer resultaat.

Daarnaast werken bedrĳven aan hun imago: planten die de lucht zuiveren zorgen 
voor gezondere mensen die ook weer beter presteren. Imago omvat bovendien het 
uiterlĳk, het oog wil ook wat. Mensen komen met plezier werken en klanten kopen 
meer in een leuke omgeving.

C&F-plantenadvies/Plantrent Office heeft dit goed begrepen en helpt via ‘groen-
contracten’ mee voor een aangename werksfeer in en een positieve uitstraling van uw 
kantoor of bedrĳfsruimte. Wĳ bieden u een ruime keuze aan planten en plantenbakken 
aangepast aan uw omgeving. Met een ‘groencontract’ bent u bovendien zeker van 
de levering van kwalitatieve planten. Met andere woorden: een groencontract van 
Plantrent Office waarborgt een positief imago!
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Een combinatie van groen en beleving!  

Alles wat aandacht krijgt, groeit
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Verzorgde beplanting geeft een aangename sfeer vanaf de 
inkomhal voor uw werknemers én bezoekers.
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Deel ruimtes in door het strategisch plaatsen van beplanting.
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Ook als de beschikbare ruimte beperkt is, 
kan je groene accenten leggen.
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Trek je interieurkleuren door naar je plantenbakken.
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Ook in vergaderruimten is er nood aan gezonde en zuivere lucht.
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Verbeter de akoestiek door het plaatsen van een groene 
wand of levend schilderij.
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Een groen accent in je werkomgeving zorgt voor verlaging 
van de  werkstress.
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Fleur je terras op met de juiste groene accenten.
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Vraag vrijbijvend een offerte voor de ‘vergroening’ van uw bedrijf. Plantrent Office 
heeft jarenlange ervaring, maakt een voorstel volledig op maat én staat klaar met 
deskundig advies.

Heb je graag een impressie van je nieuwe kantoorbeplanting, dan kan je een 
3D-tekening vragen. 

We geven u verder graag een overzicht  van de meest gekozen plantenbakken en 
de meest courante kleuren. De plantenbakken zijn verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Praktische info
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PHOENIX VIERKANT

Diameter  18 25 32 43 52 cm
Hoogte  17 24 31 42 50 cm

Meest gebruikte kleuren: 

PHOENIX ROND

Diameter  20 28 33 43 52 cm
Hoogte  17 25 28 42 50 cm

Meest gebruikte kleuren:

PHOENIX HOOG VIERKANT

Diameter  30 cm 41 cm 49 cm 
Hoogte  56 cm 76 cm 91 cm
 
Meest gebruikte kleuren:

PHOENIX HOOG CYLINDER

Diameter  33 cm 41 cm 41 cm 
Hoogte  66 cm 76 cm 91 cm

Meest gebruikte kleuren:
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OVATION SCHAAL

Diameter  34/22 cm 50/32 cm
Hoogte        17 cm       25 cm

Meest gebruikte kleuren:

OVATION PLANTENBAK

Diameter  69/45 cm 
Hoogte        49 cm

Meest gebruikte kleuren:

OVATION VAAS

Diameter  50/32 cm 69/45 cm
Hoogte        94 cm     131 cm

Meest gebruikte kleuren:
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SPHERE

Diameter  57 cm 78 cm 96 cm
Hoogte  48 cm 65 cm 80 cm
 
Meest gebruikte kleuren:

EARTH SCHAAL

Diameter  36 46 61 76 91 cm
Hoogte  15 19 26 32 38 cm

Meest gebruikte kleuren:
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