Zijden bloemen
Zijden bloemen maken hét verschil!

Het verschil....

Met de zijden bloemen van The Silk Company maakt u het verschil.

Bloemstukken waar over na is gedacht en die op maat zijn gemaakt

Tegenwoordig draait het om een totale klantbeleving. Daar speelt

naar uw wensen in combinatie met ons advies. Wij maken voor u het

uitstraling een grote rol bij.

fantastische boeket op de bar tot de waanzinnige eye-catchers van
2 - 3 meter hoog in bijvoorbeeld uw entree, restaurant of showroom.
Samen komen we tot iets moois. Wij werken voor verschillende
restaurants, hotels, kantoren en zorginstellingen en zorgen elk
kwartaal voor een nieuwe uitstraling die past bij het seizoen. U kunt
er ook voor kiezen om de bloemstukken per halfjaar te laten wisselen.
Of u maakt een combinatie met kwartaalwissels en halfjaarwissels.
Bij ons is alles mogelijk.
Ook bij u kunnen wij de ‘WOW factor’ creëren!
En daarmee maakt u hét verschil.

Nieuwsgierig geworden?
Er is meer mogelijk dan u denkt...
•

Niet van echt te onderscheiden

•

Hoogste kwaliteit zijden bloemen

•

Uniek huurconcept zonder vast contract

•

Altijd maatwerk bloemstukken die passen bij het seizoen

•

Onderhoudsvrij

•

Uniek wisselsysteem met een all inclusive service

•

Ruime kostenbesparing vergeleken met verse bloemen

A different style of decorating

Kunstplanten
Hoogste kwaliteit kunstplanten van zijde
Bent u bekend met de kwaliteit kunstplanten van The Silk Company?
Kunstplanten hebben bij sommigen nog een beetje een oubollig
imago. Wij hebben een groot assortiment kunstplanten van de
hoogste kwaliteit. Niet van echt te onderscheiden!
Veelal op echte houten stam gemaakt, in combinatie met een
mooie pot, worden dit ware interieurobjecten. Kantoorbeplanting,
beplanting voor in de horeca of zorginstellingen. Steeds meer
bedrijven ontdekken de voordelen van kantoorbeplanting met
kunstplanten. Met het grote assortiment kunstplanten van The Silk
Company hebben wij voor iedere wens een invulling. Voor ieder
klimaat, binnen en buiten, niet van echt te onderscheiden!

Voordelen:
•

Niet van echt te onderscheiden

•

In ieder klimaat toepasbaar, zowel binnen als buiten

•

Lage kosten doormiddel van eenmalige duurzame investering

•

Onderhoudsvrij

A different style of decorating

Plantenwanden
Plantenwanden

Plantenwanden zijn verticale tuinen

Plantenwanden zijn anno nu niet meer weg te denken. Deze groene

Plantenwanden zijn groene eye-catchers die passen in ieder interieur.

eye-catchers zijn erg populair en geven een fantastische sfeer! Ook

Vergeleken met levende plantenwanden hebben de plantenwanden

de akoestische demping van deze wanden is een groot voordeel.

van The Silk Company veel voordelen. De kunstplanten ofwel

The Silk Company maakt deze plantenwanden met hoogwaardige

zijdeplanten zijn niet van echt te onderscheiden en zijn in elke ruimte

kwaliteit kunstplanten van zijde. Niet van echt te onderscheiden!

toepasbaar. Naast het grote voordeel van de akoestische demping
is het ook nog eens een veel lagere investering vergeleken met
levende plantenwanden. Wanden met echte planten zijn gebonden
aan klimaat, licht, hebben een duur irrigatiesysteem, hebben last van
bladuitval en zijn verbonden aan een duur onderhoudscontract. Met
de plantenwanden van The Silk Company heeft u daar geen last van
en kunt u gewoon zorgeloos genieten van uw plantenwand zonder
terugkomende hoge kosten. Een duurzame investering op lange
termijn!
De collectie kunstplanten van The Silk Company is groot. Wij hebben
een uitgebreide keuze aan kunsplanten voor uw muur. Plantenwanden
kunnen wij in verschillende kleurstellingen voor u maken. Zo hebben
we een groot aantal verschillende kleuren groen aan kunstplanten.
Een gemêleerde samenstelling op uw wand zal zorgen voor een
speels en natuurlijk effect. Ook kunt u denken aan zachte tinten
rood voor uw plantenwand. Kortom, bij The Silk Company bent u
verzekerd van een plantenwand die met zorg is samengesteld naar
uw wensen. Kunt u niet kiezen? The Silk Company adviseert u graag
met het samenstellen van uw plantenwand. Heeft u vragen over onze
producten of wenst u een offerte van ons te ontvangen voor een
plantenwand in uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en
wij helpen u graag verder.
A different style of decorating

Moswanden
Duurzame moswanden voor de zakelijke markt

Moswanden, haal de natuur naar binnen!

Mos is een prachtig natuurproduct en een echte blikvanger in elk

Duurzaam, onderhoudsvrij en een fantasische groene sfeerbeleving!

interieur. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden waarop u

Het mos kan overal in uw interieur worden toegepast, ook op plekken

mos kunt toepassen; zoals verschillende mosschilderijen, op maat

waar geen daglicht komt. Voor optimaal behoud van het mos mag

gemaakte mospanelen en moswanden. Er zijn zelfs mogelijkheden

de luchtvochtigheid in de ruimte niet hoger zijn dan 70% en de

voor het toepassen van een bedrijfslogo.

temperatuur niet lager dan 10°C.
Mos is onderhoudsvrij. Maak met enige regelmaat het mos stofvrij,
meer hoeft u niet te doen. Hiervoor kan het beste een plumeau
gebruikt worden.
Wees altijd voorzichtig met het product. Het mos blijft een
natuurproduct, waardoor er altijd een stukje mos kan loskomen bij
onvoorzichtige handelingen.

Het mos is 100% natuurlijk en voor een groot deel afkomstig uit
Zuid-Europa, waar het mos wordt gekweekt. Het echte mos wordt
gemummificeerd, waarbij het vocht in het mos wordt vervangen

Alles is mogelijk met mos. Grote wanden, bijzondere creaties,

door een milieuvriendelijke en afbreekbare prepareervloeistof.

een ontwerp met uw logo. Neem contact met ons op om de vele

Dit zorgt voor een langer behoud van het mos. Doormiddel van

mogelijkheden te bespreken. U zult het gemak en de sfeer ervaren

UV bescherming zal het verkleuren worden vertraagd. Echter kan

die een moswand met zich meebrengt.

verkleuring in der loop van tijd nooit geheel worden tegengehouden.
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Specials / XL kunstbomen

Veiligheid en eisen
The Silk Company is specialist in het maken van deze unieke eyecatchers. U wilt een XL kunstboom in uw bedrijf. Hoe werkt dat dan?
Eerst komen we bij u op locatie de ruimte inventariseren en uw
wensen bespreken.
Wilt u een boom met zijden bloemen of wilt u een boom met
bladgroen? Hoe hoog moet de boom worden en wat zijn de maten
van uw ruimte waar we rekenening mee moeten houden?
Hoe gaan we de boom bevestigen en verankeren?
Is er een mogelijkheid tot verankering in de vloer? Of is dat geen
mogelijkheid vanwege vloerverwarming en gaan we de boom
funderen in een passende boombak.
The sky is the limit
The Silk Company is specialist in het maken van XL kunstbomen

Kortom, er zijn veel aspecten waar we rekening mee houden om

tot 10 meter hoog! Deze unieke eye-catchers worden gemaakt

tot een goede oplossing te komen en de meest efficiente, mooie en

op een echte houten stam en op vakkundige wijze ingebonden of

veilige manier te bedenken om de boom tot stand te laten komen.

ingeboord met zijden bloemen of zijden bladgroen. Wat denkt u

Wij zorgen ervoor dat u een vakkundig geselecteerde boom(stam)

van een bloesemboom van 7 meter hoog? Of een waanzinnige

krijgt die voldoet aan uw wensen en aan alle aspecten op het gebied

Hollandse eikenboom van 8 meter hoog? The Silk Company maakt

van veiligheid en regelgeving. Daarnaast kunnen wij de boom

deze maatbomen naar uw wensen. Uiteraard rekening houdend met

brandvertragend impregneren volgens de NEN- EN Iso normen. Wij

alle aspecten op het gebied van veiligheid en regelgeving.

regelen het traject van A tot Z.

Potten en vazen
Plantenbakken, potten en vazen voor kantoren, bedrijven en horeca
Plantenbakken, potten en vazen zijn een heel belangrijk onderdeel
van een bloemstuk of plant. Juist omdat er zoveel keuze is, is het
belangrijk een plantenbak, pot of vaas te kiezen die perfect past bij
uw interieur. The Silk Company heeft een ruim assortiment in alle
soorten, kleuren en maten. Van casual tot high exclusive.

Telefoon: +31 (0)172 404594

Email: info@thesilkcompany.nl

Website: www.thesilkcompany.nl

