
GREENFUL 
DIVIDER SINGLE

De groene wand die overal past. 
De Greenful Divider Single transformeert iedere 
grijze muur in een groene wand. Gemakkelijk te 
plaatsen, zonder installatie of aansluitingen.



We brengen het merendeel van onze tijd  
werkend door op kantoor. Daarom is het van  
belang de werkplek gezond en prettig in te  
richten. Een groene werkplek versterkt de  
creativiteit en productiviteit van mensen en  
vermindert stress- en vermoeidheidsklachten.  

De Greenful Office collectie combineert op een 
innovatieve en duurzame manier de krachtige 
eigenschappen van planten met de functionele 
bouwstenen van het moderne kantoor.

EEN GROEN EN GEZOND KANTOOR

DE GREENFUL OFFICE COLLECTIE

    Luchtzuiverend            Geluidsabsorberend            Stressverlagend



Gezonde gebouwen, 
gezonde medewerkers

‘‘‘‘CIRCULAIR ONTWERP

De Greenful Office producten zijn produc-
ten zijn built to last. Alle grondstoffen zijn 
volledig te hergebruiken. De plantmodu-
les zijn gemaakt van gerecycled kunststof 
van koffiebekers in een strak jasje van RVS.  
De kast is gemaakt van ecologisch hout (ecoplex)  
met FSC en PEFC keurmerk, afkomstig uit Europa.

hoogste standaard voor 
duurzaam bosbeheer

gerecycled kunststof 
van koffiebekers

alle materialen 
behouden hun waarde



MULTIFUNCTIONELE 
OPLOSSINGEN VOOR 

DE WERKPLEK

Systeem:   hydrocultuur
Potmaat:   13/12
Lengte:    105cm
Breedte:   57cm
Hoogte:    176cm
Gewicht:   circa 250 kg

Kijk voor ons volledige assortiment en 
verkooppunten op onze website. 

www.thegreenergood.nl

SPECIFICATIES

CONTACT

the greener good

De Greenful Office-serie is een productlijn van 
The Greener Good. The Greener Good ontwik-
kelt circulaire en duurzame producten voor de  
inrichting van kantoren. Het is onze missie de leef- 
en werkomgeving van Nederland te vergroenen 
op een manier die goed is voor mens en milieu.

Werken in het groen krijgt een nieuwe betekenis 
met de Greenful Office-serie van The Greener 
Good. Greenful Office biedt een oplossing voor 
verschillende uitdagingen van de kantoortuin.





©2018 The Greener Good B.V. Alle rechten voorbehouden.

info@thegreenergood.nl 
www.thegreenergood.nl

+31 (6) 41656876
+ 31 (6) 46169108

Haagse Schouwweg 6, 

2332 KG Leiden, Nederland


