Luxe interieurdesigns vragen om
exclusieve en trendy woonaccessoires,
exotische kamerplanten en bijzondere
sfeerverlichting. Mini ecosysteem
plantenterrarium- of Florapanels voldoen
aan al deze eisen.
Exclusiviteit – Handgemaakt en uniek.
Trendy en innovatief- in mini ecosysteem
terrarium groeien echte planten
decennialang zorgeloos, evenals in de
wilde natuur.
Exotische kamerplanten – In Florapanels
groeien exotische luchtplanten Tillandsias die in onze Noord
Europeaanse interieurs (droge
luchtvochtigheid) nauwelijks kunnen
overleven.

Florapanels-Your parallel world in
interior
Florapaneel is wereldwijd uniek en
100% Dutch design-product. Een
vierdimensionaal kunstwerk waarbij de
drie ruimtedimensies samen met het
leven in één paneel worden
geïntegreerd. Het is een stukje natuur
tussen transparante platen dat als een
exclusieve binnenbeplanting optie in
interieur design kunnen worden
toegepast. Florapaneel is geen
schilderij maar een echt ecosysteem al
heeft het ook de decoratieve waarde
van een schilderij.

.

Sfeerverlichting – Florapanels is
voorzien van speciale groeilampen die
niet alleen de planten helpen bij hun
fotosynthese maar ook een bijzondere
sfeer creëren.

Over ons
Dit is de plek voor uw 'elevator pitch'. Als
u maar een paar seconden had om uw
producten of services bij iemand aan te
prijzen, wat zou u dan zeggen?
Neem contact met ons op
Telefoon: [Telefoon]
E-mail: [E-mailadres]

Ons laatste onderzoek heeft
aangetoond dat door het grote aantal
grijze dagen in het jaar de meeste
ruimtes in Nederland niet genoeg
daglicht krijgen voor de fotosynthese
van planten. De verlichtingen die
mensen thuis en op het werk
gebruiken, heeft geen
zonlichtspectrum. Om dit probleem op
te lossen, moeten Florapanelen
worden uitgerust met speciale
groeilampen.

Ons advies:

Product Details

- Laat het florapaneel niet in direct zonlicht
staan;
- Licht: bij 8 of meer uur per dag: minimaal
750 Lux;
- Temperatuur: tussen 15 en 30 graden
Celsius, tochtvrij;
-Minimaal 1 meter afstand van het raam,
verwarmingselementen en airconditioning;
- als u uw Florapaneel op een vensterbank
wilt plaatsen, dient u een zon- en
warmtewerend folie op de achterwand van
het florapaneel aanbrengen.

Florapanels zijn verkrijgbaar in een
wand en/of tafelversie in glazen
boxen, met verscheidene
keuzemogelijkheden met betrekking tot
micro-ecosystemen (soorten- en typen
planten en takken). 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. Afhankelijk van uw
keuze is de levertijd gevarieerd van
één tot 6 weken.

Er zijn geen twee identieke planten of
bloemen, zelfs als ze tot dezelfde soort
behoren. Daarom is elk florapaneel uniek.
Exclusiviteit voor onze panelen wordt
verder versterkt door het feit dat ze volledig
handgemaakt zijn

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
Bezoekadres: Hortensialaan 52
6851TB Huissen
Tel.: +31(0) 610 893 775,
info@florapanels.nl
www.florapanels.com

