
Byd naturen indenfor...



Stort udvalg i grønne planter, træer og tidens blomster - både de populære, eksotiske og unikke.
Vi har også Danmarks bredeste sortiment i krukker til både indendørs og udendørs brug.
Egen import af krukker og potter, som vi selv har designet, så de også er miljøvenlige.

Stort udvalg



Din virksomheds værdier og holdninger består ikke 
kun af ord og handlinger. Jeres omgivelser sig-
nalerer, om I understøtter disse.
Grønne planter har stor betydning for rummenes 
udtryk, og påvirker de mennesker, som færdes i 
disse hver dag - både fysisk og psykisk.
Vi har stor erfaring i at skabe det rette miljø i den 
enkelte virksomhed, så vi sikrer, at jeres arbejds- 
miljø er indbydende og smagfuldt – og samtidigt 
afstemt med jeres øvrige indretning.

Byd naturen indenfor 

Ovenstående 5 værdier er fastsat af vores 
medarbejdere og er dem, som vi arbejder efter hver 
dag. Vi kan hjælpe med alt, lige fra idé/rådgivning til 
den endelige pasning/pleje – så jeres beplantning også 
vil medvirke til at understøtte det, I vil signalere hos jer!



Vi installerer og servicerer plantevægge i hele Danmark



En plantevæg giver nye dimensioner til den grønne indretning. Den tilfører en bygning noget helt særligt og 
giver et grønnere udtryk og masser af atmosfære, personlighed og et bedre indeklima.

Natural Greenwalls
Med 30 planter pr kvm. mærker du en effekt på indeklimaet med en plantevæg. Planter renser luften, øger luftfug-
tigheden og forbedrer akustikken, og med en plantevæg sikrer du optimalt udbytte af planternes fordele.
Det er et dansk patenteret og udviklet system. Vi garanterer, at plantevæggen er 100% vandtæt, at vand- og energifor-
bruget er minimalt, og at materialerne er både bæredygtige og i topkvalitet. 
Planterne sammensætter vi efter dit ønske, så du får det udtryk, du gerne vil have. 

Mosvægge
En af de mest effektive grønne akustikforbedringer er vores mosvægge. De fås i fire forskellige typer mos og med  
17 forskellige farver, og der er mulighed for at inkorporere logo, mønstre eller lignende. Mosset er håndplukket af lokale 
producenter i Europa på miljøvenlig og bæredygtig vis. Både plante- og mosvægge kan laves i alle størrelser fra 2 kvm. til 
over 200 kvm.

Plantevægge - for et bedre indeklima

Plantevægge PlantesøjlerMobile plantevægge Mosvæg med tekst og logo



Nordisk form og indretningPlanter for et bedre indeklima

Kummer som afskærmning



Mobile plantemiljøer En indbydende velkomst

Bedre akustik og luftfugtighed Farver skaber glæde



Stort udvalg

Leje Lej Kunst Udekrukker Alt til udenfor

Flertallet af vores kunder 
lejer deres løsning

Vi udlejer alle vores 
indretningsforslag

Mulighed for at lave 
forandringer i løsningen

Vi kan tilpasse løbetiden 
efter dine behov

Det er naturligvis også 
muligt at købe

Kunst skaber liv og er en 
god investering i medarbej-
dernes trivsel og arbejdsmil-
jøet.

Hvis du vælger at leje kunst 
hos os, så sørger vi for lø-
bende udskiftning. 
Vi sørger for at matche dine 
ønsker, med den kunst du 
lejer.  

Kunsten kan tilpasses sam-
men med din øvrige plante-
løsning

Vi hjælper med at sikre et 
godt førstehåndsindtryk  
for dine gæster

Serviceaftalen kan inde-
holde sæsonudskiftning af 
beplantninger

Vi har flere koncepter 
indenfor vores 
udendørskrukke sortiment

Anvendes oftest ved 
indgangspartier og terrasse-
områder

Vi hjælper med at sikre et 
godt førstehåndsindtryk for 
dine gæster

Alt fra udekrukker til 
græsklipning, snerydning og 
anlægsarbejde

Vi bruger lokale medarbej-
dere og miljøvenlige pro-
dukter

Serviceaftalen kan også 
indeholde sæsonudskiftning 
af beplantninger



Messer/åbent hus Kreative buketter Jul & Dekorationer Webshop

Lad os lave jer et kreativt 
oplæg til jeres næste 
arrangement

Du kan også leje den 
ønskede løsning, som 
passer til jeres behov

Vi klarer alt lige fra planter, 
til blomster og afskårne 
dekorationer

Løsningen leveres dagen op 
til arrangementet, og hen-
tes igen efter aftale     

Altid flotte, farverige, hånd-
bundne og kreative buketter 

Vil du gøre et godt første-
håndsindtryk og have en 
flot, vedligeholdelsesfri og 
allergivenlig buketordning? 

Så er vores kreative buket-
ter af silkeblomster løsnin-
gen. 

Vi har flere størrelser, farver 
og former

Vi tilbyder håndlavede og 
dansk producerede dekora-
tioner hele året

Vi laver forskellige dekora-
tionsløsninger, som skiftes 
hver 6. uge

Op til jul omdeler vi et kata-
log med juleartikler, -blom-
ster og -træer

Du kan selv være med til at 
vælge den stil, der passer til 
netop jer

Vores webshop indeholder 
en række indretningsrelate-
rede produkter

Du kan vælge fra en bred 
pallette af bl.a. krukker, 
skjulere og planter

Vi laver jer gerne et log-in til 
siden, på jeres forespørgsel

Ønsker du, at flere kan købe 
ind, så kan vi lave jer et fast 
sortiment



Planter skaber stemning

Besøg hos dig

Lad os komme forbi hos dig 
og se, hvordan du bor eller 
skal bo. 

Vores lokale indretningskon-
sulent vil kunne inspirere og 
rådgive dig om, hvordan vi 
kan lave dig en kreativ ind-
retningsløsning. 

Du får efterfølgende et op-
læg på den ønskede løsning, 
hvor også økonomien bliver 
skitseret.

Ved større oplæg udfærdi-
ges der evt. også skitser, og 
illustrerende indretningsbil-
leder.

Når indretningen er afstemt efter omgivelserne
I nedenstående indretning er de udendørs omgivelser trukket med ind i indretningen, 
da virksomheden ligger lige ud til havet. Vi har derfor valgt at bruge havinspirerede 
planter og materialer. Samtidigt har planteopstillingen også et formål, da den leder 
brugerne af huset udenom den skrå trappe.



Servicering Kvalitetssikring

Vores serviceaftale omfatter 
vanding, gødskning, beskæ-
ring, opbinding samt ren-
gøring af planter og plante-
kummer. 

Ligeledes har du fuld plan-
tegaranti på alt, hvad vi har 
leveret eller har accepteret 
at overtage af beplantnin-
ger. 

I får altid tilknyttet en fag-
lært og fast servicegartner, 
som efter hvert besøg sen-
der jer en elektronisk ser-
vicerapport, hvor I kan se, 
hvad der er blevet udført.

Vi lægger stor vægt på at 
fastholde kvaliteten i den 
solgte løsning, og dermed 
sikre, at værdien og idéen i 
den løsning I har valgt også 
forbliver. 

Vi udfører løbende kvalitets-
sikringsbesøg, da vi mener,
det altid er sundt, at der af 
og til kommer friske øjne 
på opgaven – på den måde 
forbliver vi skarpe.

Når du har godkendt vores 
oplæg, vil du blive kontaktet 
for at planlægge den ende-
lige leveringsdato. 

Her vil vi så levere den
lovede beplantningsløsning, 
eller gennemgå de beplant-
ninger vi overtager garanti-
en på. 

Det er vigtigt for os at op-
starten bliver så perfekt 
som mulig, og at kvaliteten 
på alle produkterne er i 
orden.

Levering/opstart



Landsdækkende grøn partner

Med hovedkontor i Kolding og serviceafdelinger i Køge og Galten ved Århus, servicerer vi 
vores kunders beplantninger i hele landet.

Vi er Danmarks største professionelle leverandør af grønne indendørs planteløsninger, 
og er en ejerledet virksomhed som fokuserer på at levere det, som vi har lovet vores 
kunder.

Jydsk Planteservice servicerer beplantninger hos mere end 4500 virksomheder og 
offentlige institutioner.
Vi har omkring 115 engagerede medarbejdere, som alle har fokus på at fastholde 
kvaliteten i de leverede grønne løsninger.

Kokmose 16
6000 Kolding 
Tlf: 7553 6877

Marktoften 11
8464 Galten 
Tlf: 8745 0045 

www.jydsk-planteservice.dk | web@jydsk-planteservice.dk 

Ådalen 14  
4600 Køge 
Tlf: 5663 7913

25 års erfaring med kunden i centrum 

Servicecenter
Syddanmark

Hovedkontor
Servicecenter
Sjælland 

Servicecenter 
Midt- & Nordjylland




