Wie zijn wij:
Wij zijn FloraPanels, Dutch design uit de kassen
van Huissen!
De focus van het bedrijf is:
Integratie van meer “levend groen” in
interieurdesign en de zoektocht naar innovatieve
oplossingen hiervoor.
Werkoverleg op de anesthesie afdeling van ZGT
Hengelo
Natuur en genezing horen bij elkaar, het zien van
planten en natuur heeft effect op het
genezingsproces. De verzorging van planten in
zieken- en verzorgingshuizen vraagt echter tijd en
brengt in specifieke steriele omgevingen ook
risico’s met zich mee.
Er is nu een innovatieve oplossing voor het
beplanten van steriele ruimtes die de beleving van
de natuurlijke omgeving terug kan brengen
waarin de mens zich het beste thuis voelt.
Ook wordt de uitstraling van de werkomgeving
voor artsen, verpleegkundigen en overig
(medisch) personeel ervaren als een meer
ontspannende en stress verlagende
werkomgeving, waardoor de tevredenheid en het
concentratievermogen van medewerkers verbetert
en ziekteverzuim vermindert, met als gevolg een
positief effect op de algehele productiviteit en
organisatiekosten.

FloraPanels is een nieuwe tool voor
interieurontwerpers om levenloze steriele
interieurs levend te maken.
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Little wildernesses in interiors
Het bouwelement met geïntegreerd
micro-ecosysteem of FloraPanel is
een
hermetisch afgesloten glaspaneel waarin
planten tientallen jaren groeien zonder
water en voedsel

Het is van groot belang dat FloraPanels
meegenomen worden in het ontwerp van
architecten en interieurontwerpers.
Bij het ontwerpen en innoveren van zorg- en
andere projecten kan FloraPanels architecten
helpen.
Meer specifiek past het concept FloraPanels in het
beginstadium van het ontwerp. Dan kan er
meteen groen ingepland worden.
Op deze manier wordt levend groen integraal
onderdeel van het bouwontwerp.
Planten voor operatiekamers

Operatiekamers zouden ook groen moeten
hebben. In die ruimtes is veel stress niet alleen
voor patiënten maar ook voor artsen en
verpleegkundigen die belangrijke ingrepen doen.

FloraPanels zijn in principe interessant voor alle
bedrijven en zorginstellingen ter wereld.
FloraPanels kan direct in het ontwerp van het
gebouw worden meegenomen wat vooral
interessant is bij nieuwbouwprojecten.

Genezen op eigen kracht
Herstel wordt niet alleen mogelijk gemaakt met
medische maatregelen. Onze hersenen zijn in
staat om ziekten te genezen.
Artsen proberen om dit zelfhelend vermogen te
benutten, zowel bij patiënten als bij gezonde
mensen.
De blijvende stress is een veelvoorkomende
oorzaak dat het zelfhelend vermogen niet meer in
staat stelt om beter te worden.
De meeste patiënten blijven gespannen en
kunnen zich in een ziekenhuissfeer niet afleiden
van hun ziekte. Dat geeft nog meer stress.

Marktgrootte:
FloraPanels kunnen in alle utiliteitsbouw worden
toegepast: kantoren, zorginstellingen, algemene
ruimtes.
Daarmee is de markt in potentie zeer groot.
Volgens een onafhankelijk onderzoek van
Hanegraaf Advies (2017) is de economische
waarde van FloraPanels ongeveer € 1.5 miljard.
Dit betreft alleen de toepassing in Nederland. De
exportmarkt is vele malen groter.

Healing Gardens
De toepassing van FloraPanels in zorgprojecten
kan moderne “Zieken-huizen” omvormen
tot Healing Gardens.
Het doel van Healing Gardens is om een gunstige
omgeving te creëren voor het activeren van het
zelfhelend vermogen om het genezingsproces
effectief te maken.
Door FloraPanels kan de positieve invloed van
planten worden toegepast in steriele
ziekenhuisinterieurs.

Waarom FloraPanels?
❖

Microtuinen in FloraPanels hebben geen
verzorging nodig.

❖

Meerjarige garantie. FloraPanels zijn
volledig onderhoudsvrij en blijven
visueel van gelijkwaardige kwaliteit.

❖

Eenvoudige installatie in muren, op
vloeren of balustrades.

❖

FloraPanels nemen heel weinig ruimte in
beslag op uw kantoor en vallen meteen
op door hun WOW effect.

Als startup hebben we 5 jaar ervaring met
micro-ecosysteem bouwpanelen.
We staan open voor samenwerking met
geïnteresseerde partijen om FloraPanels op de
markt te brengen.

