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Wij maken het je graag zo makkelijk mogelijk om
te kiezen voor een groen interieur.
Ontdek hoe planten je woongeluk vergroten, leer
de mooiste soorten kennen en ervan te houden
én verwonder je over de wijze waarop ze groeien.

Wij zijn Growing Concetps begonnen vanuit de
wens om de plantenwereld te vernieuwen en te
verduurzamen met unieke producten waar je blij
van wordt. Weinig onderhoud, wél een geweldige
blikvanger in huis. Als een ode aan de natuur.

De natuur speelt een hoofdrol in onze producten.
Alle items zijn gemaakt met liefde en zorg én een
unieke Growing Concepts-signatuur. Ook in onze
bedrijfsprocessen kiezen wij voor groen. Dat
doen we door op een ambachtelijke manier te
produceren. Dichtbij huis en zo duurzaam
mogelijk, veelal in samenwerking met lokale
makers.

We weten precies waar we de mooiste planten
moeten inkopen, om er daarna prachtige
creaties van te maken. Hiervoor werken we
samen met de beste kwekers in Nederland en
Denemarken met een MPS-certificatie, een
keurmerk op het gebied van duurzaamheid. Elke
plant heeft zijn eigen bijzondere eigenschappen
en is daarmee bepalend voor de sfeer die we
willen creëren.

Wist je dat al ons glaswerk mondgeblazen is en
gemaakt wordt van gerecycled glas? En dat het
houtwerk voor onze interieuraccessoires
handgemaakt wordt door een ‘buurbedrijf’ uit
Haarlem? Wij zijn gek op natuurlijke materialen
vanwege de luxe uitstraling en lange levensduur.
Inderdaad, als het om kwaliteit gaat doen we
geen concessies.

"MAAK
JOUW HUIS
EEN
STUKJE
GROENER"

Onze producten zijn ontstaan vanuit de
wens om ieders interieur groener te
maken. Een groene omgeving is niet
alleen mooi en decoratief maar maakt
ook gelukkig. De natuur prikkelt de
creativiteit en geeft energie.  



"Een groen
interieur, ook
zonder groene

vingers"

Haal de natuur in huis



HULDRA:
DE  MODULAIRE  MOS

WALL
Gemakkelijk te monteren en

eindeloos zelf te combineren

Met deze duurzame wanddecoratie haal je
een unieke blikvanger in huis én breng je de
natuur dichtbij. De Huldra wordt lokaal en
met de hand gemaakt van natuurlijke
materialen.
De Huldra is afgewerkt met hoge eiken
randen, welke de Huldra een chique
uitstraling geven.

Uniek is dat je jouw wand zo groot kunt
maken als je zelf wil, dankzij het modulaire
systeem. Of je het nu bij enkele panelen
houdt of een complete wand wilt vullen, de
Huldra zorgt gegarandeerd voor een
waanzinnig effect. En het ophangen?
Appeltje-eitje. Met het bijgeleverde
ophangsysteem creëer je zonder te boren
in een handomdraai jouw eigen verticale
tuin in huis (geschikt voor elke muur)

Het rendiermos dankt zijn naam aan de
kleine, gewijvormige vertakkingen die het
mos een zacht en glooiend uiterlijk geven.
Een prachtig natuurproduct. Doordat het
mos gepreserveerd is heeft jouw Huldra
geen verzorging nodig. Water geven is dus
niet nodig en het mos blijft jarenlang
levendig en groen. Zo geniet je van een
onderhoudsvrij moskunstwerk aan de muur,
zelfs in ruimtes met weinig daglicht. Een
geweldige aanwinst voor thuis of op
kantoor. 

Wist je trouwens dat een moswand een
akoestische werking heeft? Dit komt omdat
de vertakte structuren van het mos het
geluid absorberen. Een uitkomst voor als je
in alle rust wilt thuiswerken. De Huldra is
dus niet alleen een echte sfeermaker, maar
heeft ook – letterlijk – een rustgevend
effect. De materialen zijn voorbehandeld
met een brandvertragende spray, en dus
veilig voor elke ruimte – van de woonkamer
tot de kinderkamer. Hulde aan de Huldra!

100% natuurlijke
materialen



"Een
sfeermaker met
rustgevend
effect"

jouw eigen ontwerp aan de
wand



"DUURZAAM  HOUT  EN 
 CREATIEVE  DESIGNS"

De vorm van de natuur aan

je muur!

Ambachtelijk vakwerk, de mooiste
houtsoorten en creatieve designs maken
van onze houten wanddecoraties echte
blikvangers. Alle items uit onze
wandcollectie worden met de hand
gemaakt door een lokale houtwerkplaats en
ontworpen door onze designer Anouk.
Kwaliteit en een uniek product
gegarandeerd.

De wanddecoratie van Growing Concepts is
een aanwinst voor ieder interieur: met deze
unieke houten wanddecoratie tover je die
ene saaie wand in no-time om tot iets
bijzonders.

Kies bijvoorbeeld voor het wandpaneel
Reliëf Art. Hierbij worden organische
vormen en diepte met elkaar afgewisseld,
waardoor je meteen meer diepte aan je
interieur geeft. 

Op een aantal producten van de
wanddecoratie collectie zit een prachtige
lasergravering. De laser laat de botanische
print echt tot leven komen waardoor je je
waant in de natuur. 

Lokaal gemaakt

Al onze houten wandpanelen zijn gemaakt
van gecertificeerd Eiken of Noten hout. De
wandpanelen kunnen gemakkelijk
opgehangen worden met het ophanghaakje
welke aan de achterkant van elk paneel
bevestigd is.



"Geef diepte
aan je interieur"
Unieke wanddecoratie
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