
GET INSPIRED BY ANTHURIUMS

NL



BREATHE&BLOOM

AIR PURIFYING AND  
LONG LASTING 
ANTHURIUMS

De anthurium ken je misschien als een heel bijzondere 

tropische kamerplant. Maar wist je ook dat anthuriums 

een van de langstbloeiende planten zijn? En dat je 

met een anthurium op een natuurlijke manier de lucht 

in huis zuivert? Kijk, dan mag je een anthurium gerust 

‘Breathe&Bloom’ noemen. 

DE NATUURLIJKE 
ZUIVERAAR  

VOOR IN HUIS 



OVER ANTHURIUMS

Anthuriums komen oorspronkelijk uit de tropen. Daarom is 

het een plant met een voorkeur voor warmte en een hoge 

luchtvochtigheid. Decoratief in elke ruimte, en makkelijk 

in de omgang: anthuriums hebben amper verzorging 

nodig. Met het ruime, kleurrijke aanbod in potplanten 

is er altijd een anthurium die past bij jouw stijl. Heldere 

kleuren, een lange bloeitijd, minimaal onderhoud en een 

luchtzuiverende werking: is dat niet de ideale kamerplant 

die je altijd al zocht?

ANTHURIUMS:  
LANG PLEZIER,  

WEINIG  
VERZORGING 



DE OLYMPISCH  
KAMPIOEN  

BLOEIEN ONDER  
DE PLANTEN 



VIND JE DIT ICOON  
TERUG OP EEN PLANT? 

DAN ZUIVERT  
DEZE PLANT  

DE LUCHT IN HUIS!

ANTHURIUMWEETJES

De anthurium is niet zomaar een tropische plant. Het is een 

echte eyecatcher voor je interieur en een luchtzuiveraar 

in één. En met groen in huis voel je je ook nog eens blijer.

LUCHTZUIVEREND
Anthuriums nemen de stoffen op die je liever 

niet zelf inademt. In ruil daarvoor krijg je frisse 

lucht terug.

LANG BLOEIEND
Je hebt lang plezier van anthuriums aangezien 

de planten maandenlang bloeien. En ook nog 

eens in heel vrolijke kleuren.

GELUKKIG GROEN
Onderzoek laat zien: mensen worden blij van 

groen. En door een stukje natuur in huis te 

halen, voel je je vanzelf een stukje beter.



ZUIVERE LUCHT  
BEGINT BIJ  

ANTHURIUMS 



HAAL FRISSE LUCHT  
IN HUIS MET 

ANTHURIUMS

De luchtkwaliteit in huis is vaak slechter dan de 

buitenlucht. Dit komt veelal door vluchtige stoffen 

uit meubels, kleding, vloerbedekking, verf en 

printers. Een slecht binnenklimaat wordt steeds vaker 

genoemd als oorzaak van gezondheidsklachten zoals 

concentratieproblemen, huidklachten, hoofdpijn en 

aandoeningen aan de longen.

Onderzoeken laten duidelijk zien dat planten in huis een 

positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Daarnaast 

geef je met de tropische anthuriums elk interieur een 

instant-oppepper in rood, roze, paars, oranje, geel, wit 

of groen. Als een van de langstbloeiende kamerplanten 

met een bijzonder fraai uiterlijk is de anthurium ook 

nog eens heel makkelijk in onderhoud. Probeer daar 

maar eens níet vrolijk van te worden!

EEN STUKJE  
TROPEN DAT  

EENVOUDIG TE  
VERZORGEN IS



BLOEIEN, 
BLOEIEN EN 
NOG EENS 
BLOEIEN



HOE WERKT HET?

Planten zuiveren de lucht en verlagen de concentraties 

CO2 en vluchtige organische stoffen. Maar hoe werkt dat 

eigenlijk? Via hun bladeren nemen planten schadelijke 

stoffen op uit de lucht. Vervolgens worden deze stoffen 

in de plant of de wortel opgeslagen en afgebroken. 

Luchtzuiverende planten brengen waterdamp in de lucht, 

waardoor de luchtvochtigheid verbetert. Zo blijft je werk- 

en leefomgeving fris en gezond.

HAAL ZUIVERE 
LUCHT  

IN HUIS MET  
ANTHURIUMS



ALSOF-IE  
NOOIT  

UITGEBLOEID  
RAAKT!



3 TIPS VOOR 
LANGDURIG PLEZIER 
VAN JE ANTHURIUMS

ANTHURIUMS WORDEN BLIJ 

VAN KAMERTEMPERATUUR.

WEKELIJKS EEN SCHEUTJE WATER VINDT 

EEN ANTHURIUM EEN TROPISCH GENOEGEN.

ZET DE PLANT OP EEN LICHTE PLEK, 

NIET IN DIRECT ZONLICHT.

HAAL EEN  
NATUURLIJKE  
ZUIVERAAR  

IN HUIS



ZÓ LANG  
BLOEIEND  

ZIJN ALLEEN  
ANTHURIUMS



info@breatheandbloom.info

BREATHEANDBLOOM.INFO


