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OC VERHULST KIEST VOOR EEN PARTNERSHIP MET VIRIDI AIR (PLATFORM DAT ‘SCHONE
LUCHT’ PROMOOT) EN GARANDEERT VOOR IEDERE VERKOCHTE
LUCHTBEHANDELINGSKAST IN NEDERLAND EEN BOOM TE PLANTEN IN NEDERLAND. ZO
WORDT OOK DE BUITENLUCHT GEZONDER EN ZETTEN WE EXTRA STAPPEN IN DE
DUURZAME BELOFTE VAN DE ORGANISATIE.

OC Verhulst is producent en ontwikkelaar van luchtbehandelingskasten en al jarenlang

marktleider in Nederland. OC Verhulst gelooft in gezonde lucht en het beter achterlaten van de

aarde voor de volgende generatie. Daarom kiest OC Verhulst voor een platina partnerschap met

Viridair (keurmerk Schone Lucht).

Met het partnerschap wordt er een langdurige

samenwerking aangegaan om de lucht in Nederland

verder te verbeteren, zowel in de gebouwen (dankzij de

luchtbehandelingskasten van OC Verhulst) als

daarbuiten (met plaatsing van extra bomen via Viridi

Air). De afnemers van OC Verhulst zullen per LBK een certificaat ontvangen met daarin een

verwijzing naar de betreffende boom die gepland is.

Door het planten van groene filters (zogenaamde groene stroken bestaand uit speciale bomen)

in Nederland, willen we als OC Verhulst een extra bijdrage leveren aan een betere toekomst voor

onze volgende generaties. Naar verwachting zullen we komende drie jaar honderden bomen

laten planten. De eerste schatting voor 2021 is een filtering van 8.800 kg CO2, 600 kg

(ultra)fijnstof, 200 kg ozon en 80 kg stikstofdioxide. De waarden die daadwerkelijk gerealiseerd
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OC Verhulst zet duurzame stappen met Schone Lucht Keurmerk en
partnerschap. Voor iedere Luchtbehandelingskast die verkocht wordt,

plaatsen wij een groene filter (boom)



worden, zullen uiteraard gecommuniceerd worden via de website en overige kanalen. 

Dankzij deze duurzame campagne kunnen onze klanten nu kiezen voor A-
kwaliteit producten, oplossingsgerichte begeleiding én gezonde lucht, zowel
binnen als buiten. Meer weten over Viridi Air en het Schone Lucht Keurmerk?
Bezoek de website. Meer weten over de campagne van OC Verhulst? Klik hier. 

https://viridiair.nl/category/viridi-air-partners-die-bijdragen-aan-schone-gezonde-lucht/orange-climate-verhulst-oc-verhulst/
https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/gezonde-lucht
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