2009-2010
Stam- en hangplanten
Eénjarige hangplanten
Stam-poinsettia’s
Helleborus

Innové Plants
kweker én partner

Voor een actueel aanbod en prijzen kunt u contact
met ons opnemen of kijkt u op onze website.
www.innoveplants.nl

Onze kenmerken
op een rij:
• Kweker én partner;
• Snelle levering;
• Betrouwbaar;
• Plantkwaliteit;
• ‘Verse’ planten;
• Persoonlijk;
• Klant gerichte
acties;

Innové Plants
Lieropsedijk 47
5711 PN Someren
telefoon: 06-15445426
0493-494874
Fax:
0493-493197
Website: www.innoveplants.nl
Email:
info@innoveplants.nl

Innové Plants
kweker én partner

Wie zijn we?

Innové Plants is een plantenkwekerij in Someren met
een breed assortiment terrasplanten op stam, eenjarige
hangplanten, Helleborus en Stampoinsettia.
Wij leveren u planten van hoogwaardige kwaliteit en willen
voorop lopen in het aanbieden van de nieuwste rassen.

Assortiment

Missie

Planten kweken van hoogwaardige kwaliteit en deze
zelfstandig aan lokale sierteeltverkooppunten beleveren.

Winter Beauty

Herkomst

Oprichter van Innové Plants, René Coppelmans, is sinds 1993
tuinbouwondernemer in hart en nieren. Hij is begonnen
met het kweken van komkommers, waar hij vanaf begin
af aan planten als hobby naast kweekte. In de laatste jaren
is de mogelijkheid ontstaan om de kwekerij totaal over te
schakelen naar het kweken van planten. Een droom werd
werkelijkheid: het kweken van planten wordt nu als beroep
voortgezet.

Waarom
Innové
Plants?

Wij onderscheiden ons van andere leveranciers, omdat wij
zowel kweker als leverancier zijn. Wij zien ons in deze rol
liever als kweker én partner, omdat wij veel waarde hechten
uw wensen en behoeften. Door deze rol kunnen wij u
garanderen dat wij snel leveren (binnen 36 uur), de planten
‘vers’ zijn, de planten van hoogwaardige kwaliteit zijn en we
klantgerichte acties kunnen verzorgen. Daarnaast hebben wij
betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.

Voor de herkenbaarheid van onze planten zijn de merknamen Winter Beauty en
Summer Beauty opgezet.

Stampoinsettia
De stampoinsettia is een uniek product dat de laatste
acht weken van het jaar verkrijgbaar is. Wij kweken de
planten in verschillende kleuren tot een hoogte van
60 – 75 cm.
Helleborus
Onze helleborussen zijn vanaf begin december tot en
met maart verkrijgbaar. De plant heeft een hoogte van
40 – 50 cm en wordt gekweekt in potmaat 17 cm en
groter. We hebben een diep assortiment, waardoor wij
u alle kleuren kunnen leveren.

Summer Beauty
Terrasplanten
Wij bieden u een diep assortiment terrasplanten, gekweekt in
potmaat 19 cm of groter en met een hoogte van 85 – 90 cm.
Doordat wij de plant niet onnodig bijknippen voor transport
leveren wij een plant met volume.
Eenjarige hangplanten
Wij kweken de eenjarige hangplanten in potmaat 27 cm, hierdoor
leveren wij u een robuuste, volle plant die de aandacht trekt in uw
winkel.
Solanum Jasminioides
De Solanum Jasminioides wordt als hangplant gekweekt in potmaat
27 cm. Tevens bieden wij deze plant aan in piramidevorm in potmaat
24 cm met een hoogte van 120 cm.
Alle Summer Beauty planten zijn verkrijgbaar vanaf week 17 voor een
periode van ongeveer 8 weken.

