‘Een perfect binnenklimaat voor iedereen’

Augustus 2016:
Oprichting
Cloud Garden

Eind 2016:
Eigen werkruimte op
Polymer Science Park

Eind 2017:
Winnaar X-Over
Innovation Award 2017

Mei 2018:
Nieuwe kantoorpand
aan de Telfordstraat 9
in Zwolle

Ontstaan Cloud Garden,
door oprichter
Tom Koenderman
Tijdens mijn studie – een combinatie van Biologie en Bedrijfskunde – hield ik mij vooral bezig met
theoretische kennis. Ik merkte al snel dat ik toegepaste kennis veel interessanter vond, dus ben ik in
2016 met Cloud Garden begonnen om echt impact te maken.
Cloud Garden staat voor sector-overschrijdende technologie die wetenschappelijke principes verpakt
in bedrijfskundige verdienmodellen. Wij combineren vanaf de start van ons bedrijf natuur met
technologie om een gezond binnenklimaat te realiseren. Onderbouwd, concreet en effectief.

December 2018:
DELL for Entrepreneurs
winnaar 2018

April 2019:
Behalen van
Duurzame Top 50
ABN AMRO

September 2019:
≥10 medewerkers

Waarom we doen wat we doen
Cloud Garden combineert natuur met technologie
om een gezond binnenklimaat te realiseren voor
iedere gebruiker van een gebouw. Wij willen een
bijdrage leveren aan een betere wereld door het
binnenklimaat in gebouwen gezonder en energieefficiënter te maken. Onze stalen producten
worden 100% in Nederland geproduceerd,
volgens circulair en modulair ontwerp. Hierdoor
wordt waardevernietiging geminimaliseerd en de
natuur niet onnodig belast.

De klimaatsensor verzamelt continu data waarmee
een analyse gemaakt wordt. Dit levert concrete
adviezen op ter verbetering van het binnenklimaat.
Deze adviezen zorgen ervoor dat onze oplossingen
met groen en water daadwerkelijk een positief
effect uitoefenen. Daarnaast streven wij ernaar
om uw bestaande installaties intelligenter en
efficiënter te maken. De algoritmes die wij vandaag
ontwikkelen, zijn de oplossingen van morgen.

Cloud Garden
Stappenplan
Maak kennis met het stappenplan van
Cloud Garden: in drie stappen naar
een optimaal binnenklimaat.

Monitoren

Dynamisch inzichtelijk maken
van het klimaat door continue
dataverzameling.

Analyseren

Verzamelde data beoordelen
en zo verbanden en patronen
ontdekken.

Oplossen

Uitvoeren van adviezen:
inzet van decentrale,
natuurlijke elementen
als oplossing.

Ik ben moe
Ik heb het koud
Ik heb hoofdpijn
Ik voel me niet fit
Ik heb een droge keel
Ik heb prikkende ogen
Ik kan me niet concentreren

Luchtvochtigheid tussen 30-60%
Gevoelstemperatuur rond 21 graden

Klachten veroorzaakt
door een slecht
binnenklimaat

Wat is gezonde
lucht eigenlijk?

CO2 waarden onder 800 ppm
TVOC waarden onder 500 ppm
Fijnstof (PM 2.5) waarden onder 15 μg/m³
Fijnstof (PM 10) waarden onder 50 μg/m³
*Normering volgens WELL Building Standard (2019)

Klimaatsensor

Klimaatsensor
Cloud Garden maakt met de zelf
ontwikkelde sensor het binnenklimaat
meetbaar, gezonder en energie-efficiënter.
De multi-sensor registreert: relatieve
luchtvochtigheid, temperatuur, CO2
(luchtversheid) en verontreinigende
stoffen, zoals vluchtige organische stoffen
(TVOC) en fijnstof (PM). De uitgebreide
klimaatanalyse geeft concrete adviezen om
het binnenklimaat te verbeteren. Middels de
algoritmes die Cloud Garden ontwikkelt, kunnen
klimaatbeheersingssystemen slim aangestuurd
worden. Daardoor kan er automatisch gereageerd
worden op wat de sensor meet.

Voordelen van meten
met Cloud Garden
sensoren
Meten = Weten
Het binnenklimaat bestaat uit twee
onderdelen die geoptimaliseerd moeten
worden om te spreken van een optimaal
binnenklimaat.

• Data genereren over een langere periode
(geen momentopname)
• Overzichtelijke grafieken via het online dashboard
• Positieve bijdrage aan het behalen van WELL en
BREEAM certificeringen
• Inzicht in effectiviteit van groen- en wateroplossingen
• Revitalisatie en verbetering energieprestatie van uw
gebouw

Circulair proces

Groene wand
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Gewicht per m²: ca. 90 kg inclusief beplanting
Gepoedercoat, brandvertragend RVS en staal
Naast manuele ook automatische bewatering mogelijk
Wandmodules voorzien van waterdoorloopsysteem
Onderhoud is eenvoudig zelf te doen of uit te besteden
Zijpanelen te verkrijgen in iedere RAL-kleur
Modulair, circulair en 100% Made in Holland

RAL: 9016

RAL: 9005

Circulair en
modulair
De groene wand is volledig
modulair opgebouwd, circulair
en 100% Made in Holland.
Door de modulaire opbouw,
past de groene wand altijd
en overal. De circulariteit
in combinatie met de lokale
productie van de groene
wand zorgt voor een minimale
footprint.

In de hoogte

?

Poedercoat mogelijk in verschillende kleuren

Afmetingen
2240mm
1920mm
1600mm
211mm
1280mm
960mm
640mm
Breedtematen:
1000mm
1250mm
1500mm

320mm

In de breedte

Plantenassortiment

Philondendron
Scandens Brasil

Het plantenassortiment bestaat uit een aantal
geselecteerde planten die goed functioneren
in de Cloud Garden producten. Een mix van
minimaal drie plantsoorten levert het mooiste
resultaat op. Het substraat (Vulcaponic) waar
de planten in geplaatst worden, houdt het
water vast, waardoor het als wateropslag
fungeert. Dit heeft als voordeel dat er slechts
eenmaal per drie weken water gegeven hoeft
te worden.

Chlorophytum
Co Variegatum

Vulcaponic
substraat

Maximale flexibiliteit
en creativiteit
• Leverbaar in elke gewenste RAL-kleur, dus passend in
ieder interieurontwerp
• Remontabel en in diverse opstellingen op te bouwen
• Planten van tijd tot tijd aanpasbaar
• Hoge diversiteit in plantenkeuze (van gestyled tot jungle)

Voordelen groene wand
systeem Cloud Garden

Effect van groen op
de medewerker

• Levert een positieve bijdrage aan het
duurzaamheidsimago van uw bedrijf
• Risicobeperking door brandvertragende werking
van het materiaal (staal)
• Kostenbesparend door eenvoud in onderhoud
• Verbetering van de akoestiek

•
•
•
•

Terugdringen van het ziekteverzuim
Verhogen van de productiviteit
Reduceren van stress
Verhogen van het werkgeluk

Epipremnum
Aureum

Epipremnum
Marble Queen

Philondendron
Scandens

Scindapsus
Golden Pothos

Roomdivider

Circulair en
verplaatsbaar
De roomdivider, gemaakt van
gepoedercoat staal en roestvrijstaal,
is volledig circulair en 100% Made in
Holland. De roomdividers zijn verkrijgbaar
in de maat S t/m XL die allemaal voorzien
kunnen worden van diverse achterwanden.
De roomdivider is verplaatsbaar. Daardoor
is deze binnenklimaatoplossing op ieder
moment te verplaatsen naar de gewenste
locatie.

Eigenschappen
• Gewicht inclusief beplanting:
S: 115 | M: 145 | L: 150 | XL: 180 (kg)
• Keuze achterwand: rubberwood-,
akoestisch- of whiteboard achterpaneel
• Verplaatsbaar naar iedere gewenste locatie
• Te verkrijgen in iedere RAL-kleur
• Onderhoud is eenvoudig zelf te doen of uit te
besteden

Houten achterwand

Voordelen Roomdivider
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliseren van de luchtvochtigheid
Verbetering van de akoestiek en privacy
Terugdringen van het ziekteverzuim
Verhogen van de productiviteit
Verhogen van het werkgeluk
Geen boorwerkzaamheden benodigd
Reduceren van stress

Whiteboard

Akoestische achterwand

Cloud Garden Mini

Klein maar fijn
Dit is de kleinste klimaatoplossing binnen het Cloud
Garden assortiment. De Mini is op de meest kleine
werkplek inzetbaar. Daarnaast is de Mini, net als al
onze andere oplossingen volledig circulair en 100%
Made in Holland.

Eigenschappen
• Gewicht inclusief beplanting: 30 kg
• Te verkrijgen in iedere RAL-kleur
• Veel verschillende indelingen mogelijk
• Gemakkelijk te (ver)plaatsen

Voordelen Mini
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliseren van de luchtvochtigheid
Terugdringen van het ziekteverzuim
Verhogen van de productiviteit
Reduceren van stress
Verhogen van het werkgeluk
Op vele plekken toepasbaar
Eenvoud in onderhoud

Afmetingen
Hoogte 600mm

Breedte 600mm

Waterwand

Waterwand
Net als onze groene wanden
is deze oplossing volledig
circulair en 100% Made in
Holland. Deze decentrale
oplossing heeft niet alleen
een positief effect op het
binnenklimaat, maar is ook een
echte eye-catcher. Daarnaast
vormt het een transparante,
lichtdoorlatende afscheiding.

Eigenschappen
• Gewicht inclusief water: 220 kg
• Waterreservoir van 120 liter
• Te verkrijgen in iedere RAL-kleur
• Mogelijkheid om logo of tekst
op het glas te plaatsen
• Bijvullen waterreservoir:
iedere 2-4 weken
• Stroomvoorziening via standaard
eurostekker
• Fluisterstil
Hoogte 1800mm

Voordelen
waterwand
• Rustgevend effect op de
gebruiker van de ruimte
• Filtert fijnstof en formaldehyde
• Verhoging luchtvochtigheid
• Verbetering van de privacy
• Transparante en lichtdoorlatende
afscheiding

Breedte 1200mm
Diepte 350mm

Neem voor meer informatie
contact met ons op:
+31(0)38-77 30 075 of
info@cloudgarden.nl

Telfordstraat 9, 8013 RL Zwolle

Kijk op www.cloudgarden.nl voor meer ideeën, producten en inspiratie.
Deze brochure is geprint op 100% gerecycled papier

