Giv dit
indeklima
sunde
vækstmuligheder

Gør plads
til et
sundere
indeklima

Hvis en virksomhed vil skabe et sundt og
miljørigtigt indeklima og samtidig inspirere sine
medarbejdere, er der kun en løsning – planter.
Planter skaber liv og luft og bringer os tættere
på naturen, når vi ikke selv kan opholde os ude.
Og intet kan som planter give et repræsentativt
indtryk. Med udgangspunkt i den enkelte virk
somheds faciliteter skræddersyer Oxygreen en
personlig og udtryksfuld løsning.

Frisk luft
selv når
vinduerne
er lukket

Vi udnytter planternes evne til at optage såvel
gavnlige som skadelige stoffer fra luften som om
giver os. Ved fotosynteseprocessen optages store
mængder CO2 som omdannes til sukkerstoffer og
ilt.
Planterne er tillige i stand til at optage og ned
bryde en lang række skadelige stoffer, såsom for
eksempel formaldehyd, benzen og toluen – og
planterne er tillige effektive støvsamlere.

Utallige
indretnings
muligheder

Planter behøver ikke kun at stå i krukker. Inspire
ret af udlandet og internationalt kendte arkitek
ter, tilbyder Oxygreen helt nye måder at indrette
med planter.
Hvorfor ikke lave en hel plantevæg? Et springvand
der automatisk regulerer fugtigheden i lokalerne?
Eller en dekorativ planteø med botanisk effekt?
Der findes masser af muligheder... og i denne
brochure kan du se hvor enkelt det kan gøres

Vore planter er af højeste kvalitet og
de kommer fra kontrollerede gartnerier,
som ikke har truede plantearter i sortimentet.
Når Oxygreen indretter med planter er det altid
med miljøet og indeklimaet for øje.

Naturen har velsignet os med dekorative
“friskluftsfabrikker”, så hvorfor ikke lade dem
producere i døgndrift.
Kontakt os allerede i dag for at høre mere og
få et uforpligtende tilbud.
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Oxygreen skaber et sundt indeklima samt en repræsentativ indretning – udelukkende ved brug af planter.
Vi står for professionelle totalløsninger med dekorative planter, og giver indeklimaet sunde vækstmuligheder med motiverede medarbejdere.
Oxygreen er et nystartet firma, men vi har 35 års erfaring i at indrette, etablere og vedligeholde planter – såvel til
private som til offentlige virksomheder og institutioner.

