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BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Grønt er godt –
også inden døre
Ofte er mulighederne for indendørsbeplantning ikke tænkt ind i et nybyggeri. Det
betyder som regel dårlige vækstbetingelser i form af for lidt lys, tør luft, træk
osv. Det er synd, for forskning har vist, at grønne planter ikke kun er kønne at
kigge på – deres positive indflydelse kan direkte aflæses på sygefraværet. Heldigvis er der råd at hente.
Af Jacob Pindstrup

t dyrke planter i kontormiljøer
og opholdsarealer, er faktisk lige
så krævende som at dyrke planter i
væksthus. Man skal kende kravene
og vilkårene på forhånd, når det
kommer til valg af planter og krukker, placering, dyrkningsmåder og
efterfølgende pasning. På den baggrund kan det være en god ide at
kontakte en professionel fagmand i
forbindelse med indretning af lokaler med planter, gerne så tidligt i forløbet som muligt.
Men hvem skal man kontakte? Etablering og pleje af indendørsbeplantning kan i princippet udføres af alle
uanset uddannelse og erfaring. Derfor kan det som kunde være mere
end svært at vurdere et firmas grad
af seriøsitet og kompetence.
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Højt fagligt niveau
Brancheforeningen for Indendørs
beplantningsfirmaer (BIB) er et fag-

ligt forum for firmaer, der beskæftiger sig professionelt med indendørsbeplantninger.
Et medlemskab af BIB er kundens
sikkerhed for, at virksomheden kan
etablere og vedligeholde indendørsbeplantninger.
Da BIB stiller høje krav til medlemmernes faglige kunnen, vil et medlemskab, som blandt andet kommer
til udtryk i foreningens logo,være sikkerhed for, at virksomheden er professionel og udfører fagligt korrekt
arbejde. På BIBs website, www.bibinfo.dk, kan man finde de firmaer, der
er medlem af brancheforeningen.
Plantegaranti
For planter leveret og serviceret af
medlemmer af Brancheforeningen
for Indendørs Beplantningsfirmaer
ydes en BIB-plantegaranti: Hvis
planten dør, mister sin dekorative
værdi eller angribes af en plante-

sygdom, som ikke kan bekæmpes,
ombyttes planten til en anden
plante af tilsvarende værdi.
Garantien sikrer med andre ord
kunden, at der altid er friske grønne
planter, og at der ikke påløber uforudsete udgifter til anskaffelse af
nye planter til erstatning for evt. udgåede planter.
Ekstra sikkerhed
Som andre brancher har Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer et ankenævn, der tilbyder kunder en ekstra sikkerhed.
Som forbruger kan man henvende
sig til ankenævnet, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte
arbejde eller prisen og ikke kan forlige sig med leverandøren.

