
DE KRACHT VAN DE 
NATUUR TERUG NAAR 
DE MENSEN BRENGEN



OVER ONS
GRØNN ontwikkelt en realiseert samen met Dijkos 

Projects en Interieurbeplanting Van der Vleuten 

inventieve groene oplossingen. 

Het is bewezen dat de natuur een positieve werking 

heeft op de mens. Wij willen de natuur terug halen naar 

kantoren en bedrijven, om de vitaliteit en het werkgeluk 

van mensen te verhogen.

De kracht van de natuur staat ook voor de kracht van 

eenvoud, die eenvoud zie je terug in onze producten 

die clean en stijlvol zijn. Het assortiment bestaat o.a. 

uit wandsystemen voor binnen en buiten, mobiele 

plantenwanden en andere originele oplossingen.

De systemen van GRØNN zijn opgebouwd uit RVS en 

staal. De vegetatie is geplaatst in RVS plantenbakken, 

duurzaam en roestvast. Staal is supersterk, slijtvast en 

100% recyclebaar. Staal verbruik je niet, je gebruikt het. 



Samen bieden we creativiteit en flexibiliteit in de ontwerpfase en 

mogelijkheden in het leveren van maatwerk. GRØNN, Interieurbeplanting 

van der Vleuten en Dijkos Projects realiseren samen een totaal plaatje 

aan interieur inrichtingen, zoals horecagelegenheden, kantoren, hotels en 

andere bedrijven.

We garanderen kwaliteit, bevlogenheid en vakmanschap. Maatwerk is onze 

gezamenlijke kracht, door jarenlange ervaring in projectbeplanting weten 

we perfect wat uw mogelijkheden zijn. We bieden een hoge servicegraad, 

het gehele traject wordt door ons verzorgd. De wandsystemen van 

GRØNN worden geplaatst inclusief een irrigatiesysteem, waardoor de 

planten slechts een keer per maand water nodig hebben.

Wilt u niet constant zelf de plantjes water geven? 

Ook nazorg, onderhoud en garantie wordt door ons compleet verzorgd. 



WERKWIJZE
1  Kennismaking

We plannen een afspraak om de ruimte te bezichtigen, 

zodat we een geschikte oplossing kunnen bedenken.

2  Offerte

Zodra wij uw wensen in kaart hebben gebracht gaan 

we aan de slag. Wij kijken welke oplossing het beste 

past bij uw wensen en leggen dit aan u voor.

3  Uitvoering

De installatie van onze systemen worden verricht volgens 

de afspraken die in het offerte traject zijn gemaakt.

4  Oplevering

Direct na installatie wordt de vegetatie geplaatst en 

wordt het product opgeleverd.

5  Onderhoud

± 12 keer per jaar wordt de locatie bezocht voor 

waterafgifte, controle en onderhoud.



Onze groene oplossingen zijn niet alleen groen, 

maar ook nog eens duurzaam. Met het ruime 

assortiment aan producten toveren wij elke 

ruimte om tot een groene oase, bijvoorbeeld de 

MOSK moswand en de MYNTHE dubbele planters 

die perfect fungeren als room dividers. Dankzij 

GRASS werkplekafscheidingen en SØYLE groene 

zuilen wordt overdaad aan groen gebracht 

in binnenruimten. Maatwerk, behoort tot de 

mogelijkheden. Een aantal producten zijn ook mobiel 

uit te voeren. De kleur van de stalen producten kan 

naar wens aangepast worden. Ook kunnen we uw 

logo in het product laseren.



Ze zijn prachtig om naar te kijken én ze 

verbeteren het binnenklimaat in de ruimte. 

Onze FURU, oftewel de verticale groene 

wand, die vast tegen je muur wordt 

gemonteerd. Duurzaam, gebruiksvriendelijk 

en geschikt voor elke binnenruimte. De 

FURU voorziet de ruimte van kleur, geur en 

sfeer. EPLE is de mobiele groene wand die 

zowel enkel als dubbelzijdig verkrijgbaar is.



Levend groen op de werkplek heeft vele voordelen. Planten in 

kantoren zuiveren de lucht en verlagen de concentratie CO2 

en vluchtige organische stoffen, waardoor je werkplek frisser 

en gezonder wordt. Planten in het kantoor verdampen water 

en maken daardoor de lucht minder droog, hierdoor worden 

klachten als hoofdpijn en slechte concentratie verminderd. 

Maar ook het uitzicht op planten en of groenwanden verbetert 

het concentratievermogen en draagt bij aan herstel van stress. 









Van der Vleuten zorgt voor de ideale combinatie van binnenplanten, zodat de perfecte uitstraling gecreëerd 

kan worden. Ook verzorgen de specialisten voor het onderhoud van uw planten. Zo weet u zeker dat u 

beplanting altijd in topconditie verkeert.

Dijkos Projects is specialist in het creëren van totale projectinrichtingen voor binnen en buiten met als 

kenmerk staal. Deze kwaliteit en stijl in combinatie met groene planten zorgt voor een verbluffend effect.

De systemen van GRØNN verfraaien ook gevels, dakterrassen, balustrades, overkappingen, balkon- en 

erfafscheidingen. Groen is niet alleen mooi. Overdaad aan planten bevordert de luchtkwaliteit en de 

biodiversiteit. 

Ook verbetert de akoestiek en werkt groen op gevels isolerend.

VOOR WIE

Bedrijven, overheid, horeca & leisure, zorginstellingen 

en winkelcentra zijn aan het juiste adres om een groene 

touch te geven aan binnen- en buitenruimten. 

Ook architecten en projectinrichters zijn welkom, we 

denken mee in ontwerp en uitvoering. Montage en 

onderhoud wordt door ons verzorgd.



• Verbetert luchtkwaliteit

• Verkoelend effect

• Bevordert luchtvochtigheid

• Uitgebalanceerde plantensamenstelling

• Planten van topkwaliteit

• Geluidsabsorberend

• Isolerend

•  Totaal concept; inclusief montage en 

onderhoud

• Recyclebaar materiaal

•  Sterk en duurzaam systeem van RVS en 

staal, zowel binnen als buiten te plaatsen

•  Te monteren op alle type wanden, gevels en 

balustrades

•  Social return: voor productie, montage en 

onderhoud zetten wij mensen in met een 

afstand tot de arbeidsmarkt

DE VOORDELEN 
VAN ONZE GROENE 
OPLOSSINGEN


