
Green Creations



What's the green 
in you?



Verbind op sublieme wijze plant en interieur
met de verrassende designs en handige

producten uit onze Green Creations lijn.  

Onze ontwerpers zijn 
geïnspireerd door de natuur!

H E L G A  B R U I N S M A



Inspiratie





Green Screen



Maatwerk plantenwand
Opgebouwd uit wandmodules (LDPE)  en
levende beplanting
Toepassing alleen  indoor
Eenvoudig tegen de wand te monteren
Gewicht (wandbelasting) ca. 80 kg per m2 
Geen aanleg elektra, waterleiding en afvoer 
Optionele zij-afwerking met gepoedercoat
aluminium
1 x per maand handmatig watergift 
In te vullen met breed assortiment planten

Product Specificaties

Natuurlijke beplanting Handmatige watergift
gemaakt van 

recyclebaar materiaal



Green
Artificial

Screen



Maatwerk kunstplantenwand
Toepassing alleen  indoor
Eenvoudig aan te brengen op de wand of
plafond
Gewicht (wandbelasting) ca. 25 kg per m2 
Geen aanleg elektra, waterleiding en afvoer 
Optionele zij-afwerking gepoedercoat
aluminium 
In te vullen met breed assortiment
kunstplanten

Product Specificaties

Geen water nodig

/
Minimaal onderhoud nodig

/
Geen zonlicht nodig



Spending time in Nature
is healing energy

- Reiki- 





Inspiratie





Green
Wall Planters



De wand plantenbak 
Opgebouwd uit wandmodules (LDPE)  en
levende beplanting
Eenvoudig aan te brengen aan de wand
Gewicht (wandbelasting) ca. 30 kg per
strekkende meter 
Geen aanleg elektra, waterleiding en afvoer 
Watervoorraad voor 1 maand met
handmatige watergift
In te vullen met breed assortiment planten
met beperkte omvang 

Product Specificaties

gemaakt van 
recyclebaar materiaal Natuurlijke beplanting Handmatige watergift



Inspiratie





Green
Living Curtain



Het levende gordijn
Kleuren basisbak: zwart of wit
Opgebouwd uit wandmodules (HDPE of LDPE) 
en levende beplanting
Eenvoudig aan te brengen aan de wand
Modules kunnen gekoppeld worden tot langere
lengte 
Gewicht (wandbelasting) ca. 45 kg per strekkende
meter 
Watervoorraad voor 1 maand met handmatige
watergift of geautomatiseerd
Keuze uit diverse soorten hangplanten
Maximale lengte plantenranken bij handmatige
watergift: 300 cm

Product Specificaties

Natuurlijke beplanting Handmatige watergift
gemaakt van 

recyclebaar materiaal



Inspiratie





Green 
+Partitions



De geïntegreerde groenwand
Maatwerk groenwand geïntegreerd in een
systeemwand
Leverbaar i.s.m. systeemwandenleverancier
Spaces4You
Opgebouwd uit wandmodules (LDPE)  en
levende beplanting
Geen aanleg van elektra, waterleiding en/of
afvoer 
Watervoorraad voor 1 maand met handmatige
watergift
In te vullen met breed assortiment planten

Product Specificaties

Natuurlijke beplanting Handmatige watergift
gemaakt van 

recyclebaar materiaal



Nature itself is the best Physician
- Hippocrates- 





Inspiratie





Green Moss 
Creations







Product Specificaties

Meerdere toepassingen mogelijk 
Eenvoudige montage aan de wand

Mosschilderij
Moswand
Moslogo's

Mos met kunstbeplanting
Mos dividers

Verschillende soorten en kleuren mos
Uniek product en met de hand gemaakt in

Nederland

/
/ / /

Geen water nodig Minimaal onderhoud nodig Milieuvriendelijk

Geen zonlicht nodig Hoge akoestische demping Geen last van planten- en
insectenziekten



Green Moss 
Table



Tafel en voet van RVS glasplaat van dubbel
gelaagd glas
Meerdere mos soorten/-vormen toepasbaar
Opties voor toevoegingen van diverse
decoratiematerialen
Geen daglicht en water nodig
Onderhoudsvriendelijk
Afmeting 90x90x83 cm

Product Specificaties

//
Milieuvriendelijk Geen onderhoud nodig Geen water nodig



Look deep into nature 
and you will understand everything better

- Albert Einstein- 





Inspiratie





Green
Hanging Tube



Afmeting standaard lengte 200 cm x Ø 25 cm;
maatwerk mogelijk
Opgebouwd uit PVC en levende beplanting
In diverse RAL kleuren beschikbaar
Toepassing van dit systeem alleen indoor
Lengte kabels is maatwerk; mogelijk te
voorzien van katrolsysteem
Gewicht: max 50kg per strekkende meter
Geen aanleg elektra, waterleiding en/of afvoer 
Watervoorraad voor 1 maand met handmatige
watergift
In te vullen met breed assortiment planten

Product Specificaties

Natuurlijke beplanting Handmatige watergift
gemaakt van 

recyclebaar materiaal



Inspiratie





Green Cloud



Product Specificaties

Maatvoering model Large: Ø80cm
Maatvoering model Medium: Ø60cm

De Green Cloud is voorzien van hoogwaardige
kunststof beplanting. Onderhoud is niet nodig.

Dit product kan worden opgemaakt  naar eigen
idee en smaak.

//
Geen onderhoud nodigGeen water nodig

gemaakt van 
recyclebaar materiaal



Inspiratie





Green 
Room Divider



Natuurlijke ruimtescheiding
Opgebouwd uit wandmodules (LDPE) en RVS
voetplaat en omlijsting in meerdere RAL kleuren
Dichte of open wand
Toepassing van dit systeem alleen indoor
Verrijdbaar, door verzonken wielen onder voetplaat
Geen aanleg van elektra, waterleiding en/of -afvoer 
Watervoorraad voor 1 maand met handmatige
watergift
Enkel- of dubbelzijdig op te maken met beplanting
en/of mos
Mogelijk met akoestisch paneel met print naar
keuze
In te vullen met breed assortiment planten en mos
patronen

Product Specificaties

Afmeting: lxbxh: 125 x 40 x 175  cm



If you truly love Nature
you will find beauty everywhere

- Vincent van Gogh-





Inspiratie





Green 
Wall Art



Product Specificaties

Unieke houten wanddecoratie, elk met de hand
op maat gemaakt. Afgestemd op de kleuren en

materialen die gewenst zijn.

Vervaardigd uit gerecyclede materialen in
combinatie met mos.

Geen daglicht en water nodig
Onderhoudsvriendelijk

/ /
gemaakt van 

recyclebaar materiaal Geen water nodig Geen onderhoud nodig



Got inspired?
B E Z O E K  O N S  G R E E N  C R E A T I O N S  C E N T R E

N O O R D D A M M E R W E G  1 / A I S ,  D E  K W A K E L








