Minder gieten
meer genieten!

Reviews
Grand Café nr. 19: ““Sinds een aantal seizoenen
maken wij gebruik van de (voor een langere
periode bloeiende) bloemen en bakken van de
Huyskweker. De persoonlijke aandacht vinden
wij een goede basis voor de samenwerking.”
ABC Lingewaard: “Uitstekende kwaliteit van de
bloemen en van de geweldige bloembak met
het waterreservoir. Als klant wordt je ontzorgt
en dat is super.”

Tot ziens bij uw specialist
Bert van Deelen

De koffie staat klaar!
Langstraat 46 - Gendt
Ruime parkeergelegenheid
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Buiten

Kamerplanten zuiveren de lucht in uw kantoor en woning (verminderd klachten, 		
hoofdpijn, droge ogen, mensen worden creatiever en prestatie verhogend)
Geluidisolatie
Optimale watervoorziening door waterreservoir (gietcontrole door waterstandmeter)
Service contract (in overleg)

Eén van de dingen waar je groot voordeel mee kunt behalen is door het aanschaffen
van luchtzuiverende planten. Bepaalde planten hebben de fantastische eigenschap
om de luchtkwaliteit en het leefklimaat aanzienlijk te verbeteren in huis en kantoor. Ze
verbeteren de luchtkwaliteit door diverse giftige stoffen uit de lucht te zuiveren.
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Na het eerste jaar betaald u alleen de vulling
Weinig tijd, toch een mooi aanzicht
Minder gieten, meer genieten
Eenvoudig te bestellen

Hanging baskets, carrousels en piramides van Kwekerij Arnhem Nijmegen laten het dorpsgezicht, winkelcentrum, het terras of uw
balkon tot bloei komen en geven zo een warm welkom aan bewoners,
toeristen en klanten.

Zo maakt u
mensen blij

Slimme
plantenbakken

Inplant/omruil
service

Bloemen maken mensen blij. Een
weelderige bloembak, boordevol
kleurige bloemen, stemt jong en oud
gelukkig. Wat kunt u dan beter doen
dan bezoekers en voorbijgangers te
onthalen met bloemen? Hoe kunt u
als ondernemer uw gastvrijheid beter
kenbaar maken dan met vrolijke
bloembakken? Overal waar mensen
komen die u een welkom gevoel wilt
bezorgen, plaatsen wij bloemen. Aan
balkons, langs gevels, aan bruggen
en op terrassen. Kwekerij Arnhem Nijmegen ontwikkelde special voor
ondernemers en gemeenten een
balkon-/ terrasbak met waterreservoir.

De potten en bakken van Kwekerij
Arnhem-Nijmegen zijn alle voorzien van
een ingebouwd waterreservoir. Hierdoor
is het verzorgen van de planten wel heel
eenvoudig geworden. Het enige wat u
hoeft te doen, is dit reservoir regelmatig
bij te vullen en de plant van voldoende
voeding te voorzien.

Maak het uzelf gemakkelijk en benut de
inplantservice van uw Huyskweker. Het
werkt heel eenvoudig. De langwerpige
(Venezia en Donau) balkonbakken en de
vierkante terrasbakken (Aqua-top) die u
koopt bij Kwekerij Arnhem Nijmegen, kunt
u het gehele jaar weer inleveren. U kiest
het mengsel of de sortering in de kleuren
die u aanspreken. Wij vullen de plantenbak
en gaan uw bloemen alvast ‘voorkweken’.
Voor de kamerplanten, planten wij de
binnen bakken na wens van de klant op
de kwekerij, en deze worden daarna op
locatie afgeleverd, voorzien van de juiste
instructies.
Op de kwekerij is een ruim assortiment van
deze unieke potten (Lechuza) aanwezig!

Een aanrader!
is
Kwekers van hu

uit !

Dagelijks gieten

“Uw terras als
eyecatcher?”
En het is helemaal niet moeilijk
of kostbaar. Met een minimale
investering het maximale bereiken.
Kwekerij Arnhem - Nijmegen heeft een
bloembak ontwikkeld die het voor u
eenvoudig maakt om van uw zaak of
terras een echte eyecatcher te maken.

Weinig tijd en
toch een mooi
terras?
Ook voor u? Bel, kom langs of mail naar:
Info@kwekerijarnhemnijmegen.nl en het
wordt geregeld zoals jij dat wilt.

is verleden tijd!

