
Tijd voor een groene werkomgeving

Persoonlijk contactDoor heel Nederland Advies op maatDe nieuwste trends



Over ons

Gecertificeerd MVO

25+ jaar 
ervaring

Persoonlijk & 
innovatief

We staan al meer dan 25 jaar bekend om 
onze creativiteit en moderne insteek van 
projectbeplanting. We spelen in op de 
nieuwste groentrends, zónder functionaliteit 
uit het oog te verliezen. Prachtig en praktisch 
in één. Daar gaan we voor. 

Dit doen wij vanuit onze groene missie: het 
optimaliseren van het leefklimaat in 
gebouwen, waardoor mensen zich prettiger 
voelen en beter functioneren.



Meer dan 25 jaar
interieurbeplanting
Pascal ten Brinke startte in 1995 met zijn eenmansbedrijf in 
Zevenaar. Dat betekent dat wij inmiddels al meer dan 25 
jaar expert zijn in het leveren en onderhouden van 
interieurbeplanting aan de zakelijke markt. Daardoor
weten we inmiddels feilloos wat werkt en wat de 
mogelijkheden zijn. Dit doen wij vanuit ons pand aan de 
Hengelder 30 in Zevenaar. Met een karakteristieke, 
industriële uitstraling hebben we het kantoor “natuurlijk” 
aangekleed en vormt het een inspiratiebron op zich.



Trede 3 PSO-
certificering
Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de 
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), 
dit is de hoogste trede en daar zijn wij 
ontzettend trots op! De PSO is het 
wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van 
TNO dat de mate van sociaal ondernemen 
objectief meet- en zichtbaar maakt. Uit de 
onafhankelijke toetsing door een 
certificerende instelling blijkt dat Ten Brinke 
Interieurbeplanting op een kwalitatief zeer 
goede wijze werkgelegenheid biedt aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie

https://www.ten-brinke.nl/nieuws/trede-3-pso-certificering-behaald/


Ten Brinke Interieurbeplanting is 
donateur van Adopteer Regenwoud

Samen met uw bedrijf kunnen wij een duurzaam verschil maken en onze CO2-afdruk 
compenseren door regenwoud te adopteren in Costa Rica.

Meer informatie

https://www.ten-brinke.nl/adopteer-regenwoud/


Biophilic design & 
interieurarchitectuur
Wij geloven in het biophilic design principe, een vorm van 
architectuur waarbij de inspiratie uit de natuur komt. Dit 
houdt in dat het interieur grotendeels bestaat uit 
natuurlijke vormen, natuurlijke materialen, natuurlijk licht 
en uiteraard een breed scala aan planten. Hiermee wordt 
een inspirerende en rustgevende omgeving gecreëerd, 
waarin medewerkers, bezoekers, bewoners of gasten zich 
vele malen fijner en vitaler voelen.

Meer informatie

https://www.ten-brinke.nl/biophilic-design/


Klimaatsensor
Wilt u graag de exacte luchtkwaliteit binnen een ruimte
meten en monitoren? Deze uniek ontwikkelde klimaatsensor
maakt het binnenklimaat meetbaar. De multi-sensor 
registreert: temperatuur, CO2, relatieve luchtvochtigheid, 
fijnstof (PM 1, 2.5 en 10) en vluchtige organische stoffen
(TVOC).



Leverbaar met hoogwaardige ingebouwde 
watergeefsystemen. Bruikbaar voor 
verschillende en verwisselbare plantsoorten.

Professionele onderhoudscontracten met 5 jaar 
lang 100% plantgarantie. Weinig daglicht? 
Kunstbeplanting is ook mogelijk.

Duurzaam, ruimtebesparend, recyclebaar,  
verlaagt geluidsoverlast en heeft een positief 
effect op het werkklimaat.

Montage op gewenste locatie door onze eigen 
mensen die beschikken over vakkundige kennis.

Plantenwand



Moscreaties

Alle mossen worden duurzaam geprepareerd, 
gekleurd met milieuvriendelijke producten en is 
volledig biologisch afbreekbaar.

Onze mossen komen voornamelijk uit 
Scandinavië en Nederland zelf. Het mos is 
beschikbaar in verschillende soorten en kleuren.

Fris, 100% natuurlijk, duurzaam, decoratief en 
hip, sfeer verhogend, rustgevend, geluiddempend 
en onderhoudsvriendelijk.

Montage op gewenste locatie door onze eigen 
mensen die beschikken over vakkundige kennis.



Kantoorplanten

Planten op basis van (semi) hydrocultuur is ons 
specialisme, al meer dan 25 jaar. De planten zijn 
speciaal gekweekt op substraat systemen.

Wij ontwerpen, we leveren, we richten in en 
we onderhouden. Alles onder één dak, waarbij 
de keuze aan u is: kopen, huren of leasen.

Planten zuiveren de lucht en vermindert 
concentraties CO2, hierdoor ontstaat er een frisse 
en gezonde werkomgeving.

Kantoorplanten zorgen niet alleen voor een 
duurzame werkomgeving, het versterkt de 
uitstraling van uw kantoor.



De planthouders met planten zijn verwisselbaar 
en de keuze van planten is zeer breed.

Gemakkelijk in onderhoud, de planten hebben 
maar één keer per vier tot zes weken water 
nodig. Stroom is niet nodig.

Gezond werkklimaat door zuurstofproductie en 
fijnstofbinding. Volledig recyclebaar en sfeer 
verhogend.

LivePicture is eenvoudig te bevestigen en is 
standaard verkrijgbaar in wit, antraciet,  zilver 
en optioneel in huisstijlkleuren of logo.

LivePicture



Dankzij verwisselbare cassettes kan de 
beplanting snel en gemakkelijk worden 
aangepast aan het seizoen of gelegenheid.

Een geïntegreerd watergeefsysteem met een 
watervoorraad voor vier tot zes weken maakt 
een pomp of elektriciteit overbodig.

De beplanting dempt het omgevingsgeluid en 
zorgt voor een aangename luchtvochtigheid in 
elke ruimte.

De LiveDivider is verplaatsbaar. Een ideaal 
middel om een werkruimte praktisch en creatief 
in te delen.

LiveDivider



Elk seizoen een nieuw bloemstuk. Door een 
Uniek wisselsysteem met een all-in-one service.

In elke ruimte toepasbaar, met of zonder 
daglicht, onderhoudsvrij en zien er altijd mooi 
uit.

Puur maatwerk, dat met het blote oog niet van 
‘vers’ te onderscheiden is door hoogwaardige 
kwaliteit zijden bloemen.

Blikvangers op een vergadertafel, bij een entree, 
evenement of op een beursstand, die aansluiten 
bij de huisstijl van uw bedrijf.

Sfeerdecoratie



Kerstdecoratie

Plaatsing en planning in overleg. Door heel 
Nederland. 

Direct eenvoudig bestellen via onze nieuwe 
kerst webshop of een aanvraag op maat. 15 
verschillende kleurcombinaties en thema’s.

Inclusief decoreren, opslag, transport en gratis op 
de gewenste locatie en plek geplaatst door kerst 
experts.

Hoogwaardig zijde/textiel, brandvertragend 
volgens NTA/NEN 8007. Al onze verlichting 
heeft een KEMA-KEUR.

https://www.ten-brinke.nl/interieurbeplanting/kerst/


Tijd voor een gezonde werkomgeving!

Hengelder 30
6902 PA Zevenaar
T: 088 3324000
E: info@ten-brinke.nl

Advies op maat

Neem contact op

W: www.ten-brinke.nl

Vraag een offerte aan via de 
website.

tel:+31883324000
mailto:info@ten-brinke.nl
https://www.ten-brinke.nl/
https://www.ten-brinke.nl/contact/
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