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Planteservice
Service og vedligeholdelse af beplantninger.
Aftalen indbefatter 2-3 servicebesøg pr. måned.
Ved disse besøg udføres vanding, trimning og beskæring af beplantningerne - endvidere udskiftes planter som ikke længere er præsentable.
Planterne holdes fri for sygdomme samt skadedyrsangreb, ligesom de tilføres næring jævnligt
året igennem.
Alle former for service udføres med omtanke for miljø og mennesker.

Beplantninger.

Chamba plantekumme.

Ved levering af beplantninger tager vi højde

Smuk håndlavet plantekumme fra Colombia.

for lysforhold, temperatur mv.

Denne plantekumme er bæredygtig og 100%

Vi opfylder gerne individuelle plante-ønsker

organisk fremstillet.

hvis det er muligt.

Kummen findes både til gulv og vindue/reol.

Planter.

Alle plantekummer leveres med en

Alle planter bliver håndplukket til den aktuelle

indvendig membran som sikrer mod

opgave.

vandgennemtrængning.
Endvidere leveres plastpallet (næsten usynlig)

Planterne bliver efterset for sygdomme og

med til alle plantekummer til gulv, denne

skadedyr inden levering.

beskytter mod kondensvand mellem gulv og
plantekumme.

Plantekummer.
Solanum plantekumme.

Juleudsmykning.
Juletræer i ædelgran udvalgt til den aktuelle

Flot robust plantekumme i skiffergrå stentøj,

placering. Vi leverer træer i alle størrelser -

passer ind de fleste steder med sit elegante

med eller uden pynt.

slanke design.

Desuden leveres troldhasselgrene pyntet med
glaskugler samt flotte juledekorationer med

Kummen leveres både til gulv og vindue/reol.
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FIRMA Botanik har eksisteret siden 1997, men jeg har altid beskæftiget
mig med planter i alle afskygninger. Det er værdifuldt for mig at have en
god dialog med den enkelte kunde, således at jeg kan reagere hurtigt, når
et ønske eller behov opstår.
Det har resulteret i, at jeg ofte bibeholder mit samarbejde med kunder i
en lang årrække – faktisk har jeg serviceret mange af mine nuværende
kunder i mere end 10-15 år. Foruden den gode dialog lægger jeg meget
vægt på at udvise ﬂeksibilitet og punktlighed.

—

DIEFFENBACHIA
Gulvplante

CHAMAEDOREA SEIFRIZZI
Gulvplante

PHILODENDRON SCANDENS
Gulvplante

DRACAEN JEANET CRAIG
Gulvplante

FICUS LYRATA
Gulvplante

AGLAONEMA SILVER BAY
Gulvplante

HOWEIA FORSTERIANA
Gulvplante

STRELITZIA NICOLAI
Gulvplante

ZAMIOCULCAS
Vindues-/reol plante

CRASULLA
Vindues-/reol plante

FICUS MICROCARPA
Vindues-/reol plante

DRACAEN JEANET CRAIG
Gulvplante

CHAMBA PLANTEKUMME
Gulv

CHAMBA PLANTEKUMME
Vindues-/reol kumme - 2 størrelser

SOLANUM PLANTEKUMME
Gulv

SOLANUM PLANTEKUMME
Vindues-/reol kumme

Referencer
”FIRMA Botanik leverer en pålidelig
service, og Peter er altid venlig og
imødekommende. Og så ser vores
planter i øvrigt fantastiske ud.”

“Samarbejdet med FIRMA Botanik har siden dag et
været fantastisk, Peter giver den bedste service til firmaet samt planterne. Og har altid tid og overskud til
lige at hilse på, det betyder meget i en travl hverdag.”
Parisa, Reception Denmark, P&G

Jesper, Eksakte

“Med FIRMA Botanik, har vi en pålidelig blomster-/
planteaftale. FIRMA Botanik har et stort udvalg.
Vi har smukke grønne planter og super pleje af
dem. Vores planter har det godt.”
Gitte, Sygeforsikringen Danmark

“Peter har leveret grøn hygge til WMD
i over 10 år. Peter holder altid, hvad
han lover, og kommer altid forbi med
et smil.”
Tina, WMD
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