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Onze producten en diensten

Sfeerdecoratie
Ieder kwartaal een nieuw, kleurrijk, zijden 
kunstboeket van hoge kwaliteit voor op 
een vergadertafel, balie of zuil.

Wandbekleding
Ter aankleding van binnenruimtes. Veel 
diversiteit aan materiaal en soort product. 
Óók met print!

Beplanting
Planten en bakken in allerlei soorten en 
maten. Maatwerk en bestaande bakken 
renoveren mogelijk!

Moscreaties
Schilderijen, hangobjecten en volledige 
wanden verkrijgbaar in acht verschillende 
soorten mos.

Akoestieke oplossingen
Akoestische wandbekleding verkrijgbaar 
in verschillende soorten met afbeelding, 
illustratie of textuur.

Verticaal groen
Wandsystemen met beplanting, als 
schilderij of volledige wand verkrijgbaar. 
Óók voor buitengevels!

Geurbeleving
Verspreiding van aangename geuren in 
binnenruimten om zintuigen te stimuleren. 

Klimaatmeting
Een klimaatmeting om te inventariseren 
op welke punten de binnenruimte 
geoptimaliseerd  kan worden.

Alles voor een 
gezonde werk-, 

leer- en leefomgeving

Onderhoud en verzorging
Geen omkijken naar uw beplanting, wij 
regelen het voor u. Verkrijgbaar met 5 jaar 
lang 100% plantgarantie.



ONZE MISSIE

Het herstellen van 
de relatie tussen 
mens en natuur.



BIOPHILIC DESIGN

Het zit in ons DNA
Wij geloven in het Biophilic design principe, 
een vorm van architectuur waarbij de 
inspiratie uit de natuur komt. Hiermee wordt 
een rustgevende omgeving gecreëerd, waarin 
medewerkers, bezoekers, bewoners of gasten 
zich prettiger voelen in hun omgeving.

Het aanspreken van de zintuigen is hierbij 
een van de belangrijkste elementen. Wanneer 
verschillende zintuigen op de juiste manier 

geprikkeld worden, stelt het ons als mens 
in staat om betere prestaties te leveren. We 
voelen ons hierdoor gelukkiger in gebouwen en 
het activeert ons om productiever te zijn.

Het Biophilic design principe zal steeds 
van meer belang zijn in onze, steeds groter 
wordende, bebouwde wereld. 



PLANEET EN MAATSCHAPPIJ 
Actief betrokken
Wij zetten ons in voor een betere toekomst. Dit 
doen we zowel voor de maatschappij als voor de 
planeet. We vinden het belangrijk dat iedereen een 
eerlijke kans krijgt aangeboden en dat onze natuur 
beschermd wordt.

Mensen
Wij bieden werkgelegenheid aan mensen die in het 
reguliere arbeidsproces moeilijk een baan kunnen 
vinden. 20% van het personeelsbestand bij Ten 
Brinke bestaat namelijk uit mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

Trede 3 behaald!

Planeet
Een beter mileu, daar draagt iedereen aan bij. Zo ook 
onze organisatie. Wij zetten ons dagelijks in om onze 
C02-voetafdruk te beperken.
• Meer dan 70% van de producten die wij inkopen is 

afkomstig van duurzame leveranciers; 
• Onze plantkwekers zijn gecertificeerd met een 

MPS-certificaat, het wereldwijde label dat staat 
voor duurzaamheid;

• Wij scheiden afval in 12 stromen, om verspilling 
tegen te gaan en hergebruik aan te moedigen.

Adopteer Regenwoud
Het regenwoud in Costa Rica is één van de meest 
mooie en bijzondere plekken op aarde met een hele 
hoge biodiversiteit aan planten en dieren. Essentieel 
om te behouden voor huidige en toekomstige 
generaties. Helaas verdwijnt het regenwoud in rap 
tempo en dat is zorgelijk. 

Daarom doneren wij voor iedere aankoop die bij 
ons wordt gedaan een bedrag, in naam van de klant, 
om het regenwoud in costa rica te beschermen. Wij 
werken met een eerlijke formule: wanneer u meer 
besteld, wordt er meer regenwoud beschermd. Voor 
deze bijdrage ontvangt u een prachtig certificaat van 
Adopteer Regenwoud.

https://g.page/tenbrinke-interieurbeplanting?share


ONZE MERKBELOFTE

Wij brengen de 
natuur terug in 
ieders leven.



PERSOONLIJK & DESKUNDIG

Onze beproefde 
werkwijze
Heeft u een aanvraag gedaan bij ons? Dan komen we 
graag bij u op bezoek voor een adviesgesprek. Liever 
even kijken in onze showroom? Ook dat is mogelijk.

Hierin:
• Nemen we de tijd om de wensen én behoeften op te 

nemen die voor u van belang zijn;
• Maken we foto’s van de locatie (indien toegestaan), 

dit helpt ons om samen met ons team een juist 
ontwerpplan op te stellen;

• Schatten we de licht- en zonsituatie in om de juiste 
plantkeuze te kunnen maken.

Vervolgens nemen we alle informatie mee naar onze 
tekentafel. Daar gaan we voor u aan de slag met ons 
team om een creatief plan op te stellen en deze per 
presentatie aan te bieden. 

De aanvraag

Adviesgesprek

Controle &
onderhoud

Levering &
installatie

Ons voorstel

Akkoord



ONZE VISIE

Een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot een 
omgeving geïnspireerd 
door de natuur.



ALTIJD KENNIS EN KUNDE DICHTBIJ 
Onze locaties 
Dankzij onze medewerkers en locaties 
verspreid door het hele land is er altijd kennis 
in de buurt om u van dienst te zijn. 

Kom langs bij onze vestiging in Zevenaar en 
laat u verrassen door het ruime assortiment in 
onze showroom!

Bezoekadres:
Ten Brinke Interieurbeplanting B.V.
Hengelder 30
6902 PA, Zevenaar
Nederland

Open in Google Maps

https://g.page/tenbrinke-interieurbeplanting?share
https://www.ten-brinke.nl/contact/


Benieuwd naar de 
mogelijkheden binnen 
uw organisatie?

Neem contact met ons op contact
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