Mummieplanten
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Mummieplanten
Wat is een mummieplant?

Mummieplanten zijn echte planten (grote bomen / maatwerk op
aanvraag) waarbij het vocht in de bladeren is vervangen door een
milieuvriendelijke en afbreekbare prepareervloeistof. De prepareervloeistof is een hygroscopische vloeistof welke het vocht uit
de ruimte kan opnemen en kan afstaan.
Door de plant deze vloeistof te laten opzuigen blijft de plant lange
tijd goed met behoud van de natuurlijke uitstraling, geur en kleur.

Duurzaam ondernemen met mummieplanten

Het bladmateriaal van de mummieplanten wordt speciaal
gekweekt en geselecteerd op kwaliteit. Vervolgens worden deze
bladeren gemummificeerd met een milieuvriendelijke en afbreekbare vloeistof. Zo kan de mummieplant voor een lange periode als
groenkunst op locatie staan.

Omschrijving
Gynerium grass
Gynerium grass
Phoenix leaf
Phoenix
Pittosporum
Pittosporum
bush
7HILWA000 Washingtonia
leaf
7HILWA010 Washingtonia
Artikelcode
7HILGY006
7HILGY008
7HILPH200
7HILPH030
7HILPI090
7HILPI130

Onderhoudsarme plant

De mummieplant heeft geen onderhoud nodig, enkel afstoffen
is voldoende! De levensduur van de plant is afhankelijk van de
locatie maar kan onder normale omstandigheden oplopen tot 15
jaar!

Gebruiksaanwijzing voor de mummieplant

Bij een te hoge luchtvochtigheid kan de vloeistof in de plant zoveel
vocht uit de lucht opnemen dat de plant letterlijk overstroomt.
Dit uit zich in kleine groene druppeltjes op het blad. Dit is geen
probleem, afnemen met een droge doek is voldoende. De vloeistof kan echter in enige mate groene vlekken veroorzaken. U kunt
dit voorkomen door te zorgen dat de luchtvochtigheid in de ruimte
niet hoger wordt dan 70% en de temperatuur niet lager wordt
dan 10ºC.Deze plant is niet geschikt voor vochtige ruimtes zoals een
badkamer of een buitenruimte en mag ook niet in aanraking komen
met water!
Op een moderne locatie is vaak een airconditioning of een klimaatbeheersing aanwezig. Dit is een perfecte omgeving voor de
mummieplant.

Brandbeveiliging

In verband met de huidige brandveiligheidseisen is het verplicht
om in openbare ruimtes decoraties te gebruiken die aan bepaalde
normen voldoen.
Daarom hebben wij besloten om naast onze gebruikelijke aankleding ook brandvertraagde beplanting te gaan leveren. Deze
beplanting is in het productieproces voorzien (tegen meerprijs)
van een brandvertrager en is dus niet ingespoten!
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Variëteit
bush (3 bunch)
bush (6 bunch)
(120-140)
Compleet
bunch (30-40)
(90-100)

Hoogte
110
110
130
100
35
95

(70-100)

85

Compleet

90

