Vrij spel voor de beleving
Welkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk
werkende organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van binnen- en buitenruimte. Dat wil je meemaken.
Donkergroen draait de zaken graag om: we denken niet meteen in termen van planten, bomen, cultuurtechniek, tuinaanleg
altijd terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor
niets: vrij spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

Meer weten
Wilt u 2ND NATURE met eigen ogen zien? Bent u benieuwd
naar het kostenplaatje voor uw organisatie? Bel dan met
Donkergroen Interieurbeplanting in Tiel: (0344) 62 02 80 of
in Sneek: (0515) 41 73 25

Alte r n ati eve B INNEN B EPL ANTING

of groenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die
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Niet van echt te onderscheiden

ND

In kantoor, kantine, ontvangsthal of wachtruimte: met zorg gekozen

Niet van echt te onderscheiden
Wie denkt dat zijdebeplanting overduidelijk ‘nep’ is, dagen we uit om dit ‘in het echt’ bij Donkergroen te testen.
Ons interieurconcept voor artificiële binnenbeplanting
heet niet voor niets 2ND NATURE: de kwaliteit van ons
uitgebreide, eigentijdse aanbod is van een zeldzame
schoonheid. Pas na grondige inspectie wordt duidelijk
dat u naar 2ND NATURE kijkt en niet naar Moeder Natuur.

beplanting doet wonderen voor elk interieur. Daar waar levend groen
om welke reden dan ook niet mogelijk is, biedt Donkergroen uw
organisatie een slim en schitterend alternatief.

Donkergroen Interieurbeplanting		
De Riemsdijk 8 - Postbus 6209 - 4000 HE Tiel
Tel. (0344) 62 02 80 - Fax (0344) 63 02 63		
info.interieurbeplanting@donkergroen.nl 		

Hoofdkantoor
Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek
Tel. (0515) 41 73 25 - Fax (0515) 42 63 25
www.donkergroen.nl

Donkergroen heeft vestigingen in:
Amsterdam • Dronten • Etten-Leur • Groningen • Hazerswoude • Hengelo • Hoogeveen • Opmeer • Roermond • Sneek • Tiel • Veendam
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'Opmerkingen als 'Die plantenbak
kan écht niet meer...' zullen ze bij
ons niet maken!'

2 ND NATURE:
Mooi voor altijd
Mooi voor altijd: 2 ND NATURE
Planten brengen sfeer in elke ruimte. Maar niet elke ruimte
leent zich voor levend groen. Te weinig daglicht en een
sterk wisselend klimaat zijn de meest voorkomende omstandigheden om uit te kijken naar een bevredigend alternatief voor groeiers en bloeiers binnen de muren van uw
organisatie. En dan komt u al snel uit bij 2ND NATURE van
Donkergroen Interieurbeplanting.

Slim om meerdere redenen
Het is niet toevallig dat meerdere bedrijven, ook al geven hun
interieuromstandigheden groen licht voor levend groen, toch
bewust kiezen voor 2ND NATURE. Behalve dat 2ND NATURE er
opvallend levensecht uitziet, zijn gemak en kostenbesparing
twee belangrijke voordelen. U hebt er eigenlijk geen omkijken
naar en dat is niet alleen makkelijk maar scheelt ook in de
kosten voor onderhoud. Het groen oogt altijd fris en verzorgd
en geeft uw interieur een blijvend representatieve aanblik.

Altijd de perfecte uitstraling
Bij Donkergroen Interieurbeplanting denken we niet meteen
in potten en planten maar in sfeer, beleving en functionaliteit. We maken creatieve groenontwerpen die elk gezondheidsplein, elke kantoortuin en elke schoolkantine omtoveren
tot ruimtes waar mensen graag werken, samenkomen en verblijven. Ook creëren we fraaie objecten met bijzondere materialen: stuk voor stuk ware eye-catchers waarmee elke ruimte
een bijzonder accent krijgt. Altijd passend bij de binnenhuisarchitectuur van het gebouw en de corporate gedachte van
uw organisatie. En het mooie is: dankzij onze wisselmogelijkheden blijft uw groeninterieur altijd mooi en van deze tijd.

A ltij d een p er fecte u itstra li n g

Dus opmerkingen als ‘Die plantenbak kan écht niet meer...’
zult u met Donkergroen niet horen!

