
Een gezonde en productieve 
werkplek met kamerplanten

Iris creëert een moderne, trendy of chique  
groenbeleving in elke professionele omgeving.

Productfiche  
Interieurbeplanting

DE KLANT STAAT CENTRAAL

Wij bieden u professionele 
begeleiding en advies voor uw groene 
interieurprojecten. Van het ontwerp 
en de levering tot het onderhoud 
van uw kantoorplanten of groene 
muren, we doen het allemaal. En dit op 
verschillende locaties van bedrijven, 
zorginstellingen, overheidsgebouwen 
of hotels. Wilt u uw ruimtes 
aangenamer en gezelliger maken 
of gewoon uw eigen unieke groene 
identiteit creëren? Wij zijn uw ideale 
partner.

VERHOOG  
DE PRODUCTIVITEIT  
VAN UW WERKNEMERS

Planten in een interieur hebben een 
positief effect op uw medewerkers. De 
planten zuiveren de lucht, houden de 
vochtigheid op peil, zijn geluiddempend, 
verhogen het vertrouwen, 
reduceren stress en stimuleren de 
arbeidsproductiviteit. Ze verhogen 
zelfs de creativiteit én kunnen herstel 
na ziekte bevorderen. Niet onbelangrijk 
als u in de gezondheidszorg werkt of 
medewerkers hebt die re-integreren. 
Kortom,  ze verbeteren het algemeen 
welzijn van uw medewerkers.

BOOST UW BEDRIJFSIMAGO

Planten brengen niet alleen een 
esthetisch tintje aan uw werkplek met 
hun bijzondere vormen, ze zorgen ook 
voor een rustgevende en serene sfeer 
voor medewerkers die uiteindelijk 
gelukkiger en productiever zijn. De 
aanwezigheid van planten in kantoren 
trekt de aandacht van klanten en 
collega’s en zorgt zo voor een positief 
gevoel. Heeft u er ooit aan gedacht 
om een unieke ruimte te creëren met 
bijvoorbeeld plantenmuren of een 
binnentuin? 

AIRSCAN LABEL  
VOOR BEWAKEN VAN  
DE LUCHTKWALITEIT

De analyse van de kwaliteit van de 
binnenlucht is voortaan wettelijk 
verplicht. Iris kan deze analyse 
voor u uitvoeren. U krijgt dan van 
ons een gedetailleerd vrapport 
met meetresultaten en eventuele 
aanbevelingen om de luchtkwaliteit te 
optimaliseren. Bij een positief resultaat 
komt u in aanmerking voor het ‘Airscan’ 
label. 



VERBETERDE 
LUCHTKWALITEIT

Moderne kantoorgebouwen, met 
overwegend gesloten luchtcirculatie 
systemen, kunnen tot tien keer meer 
vervuilende stoffen bevatten dan 
de buitenlucht. Veel voorkomende 
giftige boosdoeners die gesignaleerd 
worden in kantooromgevingen zijn; 
schimmel, formaldehyde, huisstofmijt, 
koolmonoxide en chemische 
reinigingsmiddelen. Planten op kantoor 
verbeteren de luchtkwaliteit door 
schadelijke verontreinigende stoffen op 
te nemen. Planten stabiliseren ook de 
luchtvochtigheid. Kamerplanten blijken 
ook de symptomen van “sick building 
syndrome” of SBS te verminderen.”

VERREGAANDE  
EXPERTISE

Wij bieden in heel België onze 
expertse aan en staan garant voor 
een superieure kwaliteit. Dankzij 
verschillende depots en locaties zijn 
we altijd dicht bij onze klanten en. 
Bovendien zijn we gewend om dagelijks 
een grote hoeveelheid kamerplanten 
te beheren via rapportages. Eerst 
wordt een inventarisatie gemaakt 
van de te onderhouden installaties 
door middel van gescande barcodes, 
vervolgens worden de installaties na 
het onderhoud opnieuw gescand en 
wordt er een rapportage gemaakt met 
de resultaten van het onderhoud.
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Maatschappelijke zetel : Iris Greencare srl/bv  Bazellaan 5  1140 Brussel  T : +32 (0)2 204 03 00  www.iris.be  greencare@iris.be 
Kantoren : Brussel . Antwerpen . Wallonië . Limburg . Vlaams-Brabant . Oost- & West-Vlaanderen

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden enkel ter informatie verstrekt.

Op zoek naar planten voor uw kantoor? 

Vraag ons dan om persoonlijk advies  
voor beplanting op  

+32 (0)10 24 61 77 of greencare@iris.be

Iris creëert een moderne, trendy of chique  
groenbeleving in elke professionele omgeving.


