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BLUE LAGOON

SCHUMI RED

1. Nephrolepis ‘Duffy’

2. Peperomia ‘Schumi Red’

3. Fittonia ‘Bianco Verde’

SUNSHINE

1. Croton ‘Petra’

2. Philodendron ‘Brazil’

3. Fittonia ‘Skeleton’

4. Epipremnum ‘Golden Pothos’

BREATH OF FRESH AIR

1. Nephrolepis ‘Duffy’

2. Calathea Amabilis

3. Spathiphyllum ‘Cupido’

4. Phlebodium ‘Blue Star’

5. Nephrolepis ‘Green Lady’

Mobilane heeft enkele standaard in- en outdoor mixen samengesteld met planten die goed met elkaar   

gecombineerd kunnen worden. Deze mixen worden in de kwekerij opgekweekt zodat ze volgroeid zijn bij uitlevering. 

STANDAARD INDOOR MIX

LEMON SURPRISE

De Mobilane PlantGuide geeft een overzicht van geselecteerde plantsoorten die gebruikt worden voor de   

verschillende soorten Mobilane producten. Er zijn duizenden soorten planten op de wereld, deze zijn lang niet  

allemaal geschikt voor de verschillende soorten toepassingen. Elke plant heeft zijn eigen eigenschappen en voorkeur 

voor standplaats. Factoren waar rekening mee gehouden dienen te worden bij de plantkeuze voor groene wanden 

en gevels zijn onder andere temperatuur, klimaatzones, zon, schaduw, grondsoort, vochtbehoefte en geveloriëntatie. 

Neem voor advies of meer informatie contact op met Mobilane Technical Support.

1. Epipremnum ‘Aureum’

2. Asplenium nidus

3. Dracaena ‘Lemon Surprise’

4. Schefflera arboricola

5. Philodendron scandens

TONE ON TONE

1. Schefflera arboricola

2. Muehlenbeckia complexa

3. Dracaena ‘Janet Craig’

4. Philodendron scandens
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ROZANNE

1. Campanula stella

2. Fragaria vesca

3. Carex oshimensis ‘J.S. Greenwell’

4. Bergenia ‘Bressingham white’

5. Geranium ‘Rozanne’ 

6. Carex oshimensis ‘Evergold’

7. Heuchera ‘Frosted Violet’

STANDAARD OUTDOOR MIX

BEPLANTINGS PATROON
Een groene wand of gevel kan volgens een patroon worden ingeplant. Het patroon kan naar wens samengesteld  

worden, zo krijgt de wand een unieke uitstraling.

1. Phlebodium ‘Davana’

2. Asplenium parvati

3. Scindapsus pictus 

4. Philodendron ‘Green Princess’ 

5. Philodendron scandens. 



ASPARAGUS FALCATUS
De Asparagus falcatus is een 

doornachtige plant en is een 

kruising tussen een aspergeplant 

en krulvaren. De plant is makkelijk 

te verzorgen en groeit het beste 

op een redelijk lichte plek maar 

niet direct in de volle zon.

ASPLENIUM ‘LESLIE’ 
Asplenium ‘Leslie’ wordt in het 

Nederlands ook wel een nestvaren 

genoemd. De plant heeft een 

mooie frisse leerachtige, glanzend 

groene kleur met wilde krullende 

bladeren.

AGLAOMORPHA 
CORONANS ‘SNAKE 
LEAF’
Aglaomorpha coronans ‘Snake 

Leaf’ is een varen die verwant 

is aan de bekende eikvaren. De 

plant is een luchtzuiverende plant 

met prachtige heldergroene licht 

glimmende bladeren.

INDOOR BEPLANTING

AGLAONEMA ‘CRETE’ 
De Aglaonema ‘Crete’ is een 

makkelijke plant. Hij groeit het 

beste op een redelijk lichte plek 

maar niet direct in de volle zon. 

De plant kenmerkt zich door zijn 

roze/rood kleurende stengels en 

bladeren. 

AGLAONEMA ‘MARIA’
De Aglaonema ‘Maria’ is een 

makkelijke plant. Hij groeit het 

beste op een redelijk lichte plek 

maar niet direct in de volle zon. De 

plant kenmerkt zich door het lichte 

patroon op het groene blad. 

ASPARAGUS 
SETACEUS
Asparagus setaceus is een sierlijke 

plant met fijne kantachtige, 

naaldvormige bladeren. De plant 

lijkt op een varen maar is een 

sierasperge.
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CODIAEUM (CROTON) 
VARIEGATUS ‘PETRA”
Codiaeum (Croton) variegatus 

‘Petra’ maakt een comeback! Deze 

binnenplant heeft een mooi bont 

gekleur blad en past daarom in elk 

interieur.

ASPLENIUM NIDUS  
De Asplenium nidus, ook wel de 

nestvaren, heeft lange lichtgroene 

ongedeelde bladen, met een 

zwarte middennerf en gegolfde 

bladranden. Deze plant kan zowel 

op een zonnige of schaduwrijke 

plaats staan.

CHLOROPHYTUM 
COMOSUM ‘BONNIE’
Wordt ook wel graslelie genoemd 

en staat bekend om het zuiveren 

van de lucht. Het is een sterke 

plant doordat de plant knollen 

in de aarde heeft zitten die 

reservevoedsel bevatten.

CHLOROPHYTUM 
COMOSUM ‘OCEAN’
De Chlorophytum comosum 

‘Ocean’ is een makkelijke en ook 

luchtzuiverende plant. Vanwege 

zijn heldere tekeningen op het 

blad met de witte buitenrand 

wordt deze plant ook wel 

Zebragras genoemd. 

CTENANTHE BURLE-
MARXII (CALATHEA 
AMABILIS)
De Ctenanthe Burle- Marxii 

(Calathea amabilis), ook wel 

Nel genoemd, is een sterk 

luchtzuiverende plant. Kenmerkt 

zich door het patroon op het blad 

en donkerrode onderzijde.  

‘s Nachts trekt de plant haar 

bladeren op waardoor je geritsel 

kan horen. 

MONSTERA DELICIOSA
De gatenplant is een 

luchtzuiverende kruipende 

klimplant die het ook goed doet 

op donkere plekken. De Monstera 

staat bekend om zijn grote, 

glanzende, leerachtige bladeren. 



EPIPREMNUM  
‘MARBLE QUEEN’
De Epipremnum ‘Marble Queen’ 

is een luchtzuiverende plant met 

kenmerkende bonte bladeren. De 

plant groeit het beste op een lichte 

plek, niet vol in de zon. 

EPIPREMNUM 
‘GOLDEN POTHOS’
De Epipremnum ‘Golden Pothos’ 

staat in de top 10 van de meest 

lucht zuiverende planten. De 

plant heeft lichtgroen goud gele 

bladeren en is eenvoudig te 

onderhouden.

DRACAENA FRAGRANS 
‘LEMON SURPRISE’
De Dracaena fragrans ‘Lemon 

Surprise’ heeft mooie brede groene 

bladeren met een limoenkleurige 

rand.

DRACAENA FRAGRANS
‘JANET CRAIG’
De Dracaena fragrans ‘Janet Craig’ 

is een grote plant met diepgroene 

bladeren. De plant is bij uitstek 

geschikt voor een schaduwrijke 

plek, liever niet te plaatsen voor 

direct zonlicht.

INDOOR BEPLANTING

DRACAENA FRAGRANS 
‘MALAIKA’
De Dracaena fragrans ‘Malaika’, ook 

wel bekend als drakenplant, is een 

makkelijk te verzorgen plant die ook 

luchtzuiverend is. De plant gedijt 

zowel in de volle zon als plekken in 

de schaduw. 

EPIPREMNUM ‘N’JOY’
De Epipremnum ‘N’Joy’ is een 

luchtzuiverende plant die het beste 

groeit op een lichte plek, niet vol 

in de zon. De plant kenmerkt zich 

door de wit gevlekte bladeren. 
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MICROSORUM 
DIVERSIFOLIUM 
De Microsorum diversifolium 

wordt ook wel de kangaroe-varen 

genoemd. De plant groeit het 

beste op een schuwrijke plek. De 

donkergroene bladeren zijn diep 

ingesneden en hebben zwarte 

bladstelen. 

EPIPREMNUM 
‘AUREUM’
De Epipremnum ‘Aureum’ staat 

in de top 10 van de meest lucht 

zuiverende planten. De plant heeft 

prachtige groene bladeren en is 

eenvoudig te onderhouden.

FITTONIA ‘SKELETON’
Fittonia ‘Skeleton’ is een kleine 

plant met een aantrekkelijk 

bladpatroon van roze op 

limoengroen.

FITTONIA 
VERSCHAFFELTII 
‘BIANCO VERDE’
Fittonia verschaffeltii ‘Bianco 

Verde’ is vernoemd naar de 

kenmerkende zilvernerven op de 

bladeren. De plant heeft weinig 

water nodig en zeer makkelijk in 

onderhoud.
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MUEHLENBECKIA 
COMPLEXA
Muehlenbeckia complexa is 

een sierlijke plant met kleine 

leerachtige en licht hartvormige 

bladeren.

NEPHROLEPIS 
CORDIFOLIA ‘DUFFY’
Ook wel Krulvaren genoemd. Deze 

plant is een sterke plant en een 

overvloed aan franje en kroezende 

bladeren.



PHILODENDRON 
MINIMA
De Philodendron minima is een 

makkelijk te verzorgen plant en 

heeft een luchtzuiverende werking.  

De plant groeit goed op een 

schaduwrijke plek. 

PEPEROMIA  
ROTUNDIFOLIA
De Peperomia rotundifolia is een 

makkelijk te onderhouden plant 

met kenmerkende kleine ronde 

blaadjes aan lange stengels. De 

plant heeft veel licht nodig maar 

geen directe zon. 

PEPEROMIA CAPERATA  
‘SCHUMI RED’
Peperomia caperata ‘Schumi Red’ 

is een compacte en aantrekkelijke 

plant die gemakkelijk te verzorgen 

is. Deze plant heeft een mooie 

dieprode kleur en de bladeren 

hebben een diepe rug waardoor 

deze plant uniek is.

PHLEBODIUM AUREUM
BLUE STAR
Phlebodium aureum ‘Blue Star’ is 

een varengeslacht met prachtige, 

enigszins golvende bladeren en 

een grijsblauwe kleur. Blue Star’ 

past zich gemakkelijk aan allerlei 

omstandigheden aan, maar houdt 

niet van fel zonlicht

NEPHROLEPIS 
EXALTATA ‘GREEN 
LADY’
Deze krulvaren is een van de 

mooiste in zijn soort. Deze plant is 

prachtig helder groen en blijft het 

hele jaar deze kleur houden.

INDOOR BEPLANTING

PHILODENDRON 
SCANDENS
De Philodendron scandens is een 

populaire plant. Hartvormige, 

glanzende bladeren komen 

bronskleurig uit en worden dan 

snel groen.
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PLATYCERIUM 
BIFURCATUM 
De Platycerium bifurcatum, ook 

wel hertshoornvaren genoemd, 

groeit het beste op een lichte 

schaduwrijke plek. De steriele 

nis- of mantelbladeren zijn breed 

en rond en geven steun aan de 

afhangende fertiele bladeren.

SCINDAPSUS PICTUS
De Scindapsus pictus staat bekend 

als de geluksplant. De plant zuivert 

de lucht en groeit het beste op 

een plek niet direct in de volle 

zon. De plant kenmerkt zich door 

de witte sproeten op de groene 

bladeren. 

PHILODENDRON 
SCANDENS ‘BRAZIL’
De Philodendron scandens 

‘Brazil’ is een populaire plant. 

Hartvormige, glanzende bladeren 

met een gele bonte kleur. Groeit 

het beste op een half schaduwrijke 

plek.

SCHEFFLERA 
ARBORICOLA
De Schefflera arboricola staat 

bekend om zijn bladeren in de 

vorm van een hand. Hier dankt 

deze plant ook zijn Nederlandse 

naam aan: de vingersboom. De 

plant heeft weinig licht, water en 

onderhoud nodig. 

SPATHIPHYLLUM 
‘CUPIDO’
Spathiphyllum ‘Cupido’ planten 

zijn geliefd vanwege hun 

bloemetjes. Deze witte bloemen 

lijken op een lepel, vandaar de 

Nederlandse naam ”Lepelplant”. 

Deze plant staat bekend om haar 

luchtzuiverende karakter.

SYNGONIUM ‘PIXIE’ 
Syngonium ‘Pixie’ is een klimplant 

die van oorsprong voorkomt 

in tropische regenwouden. 

Kenmerkend voor Syngoniums 

is dat de bladeren van vorm 

veranderen naarmate de plant 

ouder wordt.



ALCHEMILLA MOLLIS
De Alchemilla mollis, ook wel 

bekend als fraaie vrouwenmantel, 

heeft ronde behaarde en 

gekartelde bladeren. De Mollis 

bloeit vanaf mei/juni tot juli/

augustus en kan op zowel zonnige 

als schaduwrijke plaatsen geplant 

worden. 

ASPLENIUM 
SCOLOPENDRIUM
De Asplenium scolopendrium, 

ook wel tongvaren, is een 

groenblijvende varen met grote 

langwerpige, glanzende bladeren. 

De plant groeit het beste op een 

schaduwrijke plek. 

SWE

BERGENIA EROICA 
OUVERTURE
Bergenia ouverture ‘Eroica’ heeft 

groenblijvende glanzend groene 

bladeren. Vanaf de herfst heeft 

deze plant rode en koper tinten. In 

het voorjaar hebben de bloemen 

een prachtige magenta roze kleur.

BERGENIA 
‘BRESSINGHAM WHITE’
Bergenia ‘Bressingham White’ bloeit 

in de periode april/mei met mooie 

witte bloemen. Het liefst staat 

Bergenia ‘Bressingham White’ op 

een zonnige tot halfbeschaduwde 

plek.

CAMPANULA 
POSCHARSKYANA
Campanula poscharskyana is 

een laagblijvende klokjesbloem 

met een hoogte van ca. 15 cm. 

Campanula poscharskyana bloeit, 

op een zonnige plaats, rijk in 

de periode juni/juli met blauwe 

bloemetjes. Het blad blijft ’s 

winters lang groen.

OUTDOOR BEPLANTING
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CAREX OSHIMENSIS 
‘EVERGREEN’ 
De Carex oshimensis ‘Evergreen’ is 

een winterharde siergras en perfect 

als bedekker. In mei en juni bloeit 

de plant met een fijne aar, die een 

mooie bronzen kleur heeft. 

NESW
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GERANIUM 
MACRORRHIZUM
Geranium macrorrhizum 

wordt in het Nederlands ook 

wel Ooievaarsbek genoemd. 

De Geranium macrorrhizum 

bloeit roze-rood en is een half 

wintergroene plant en heeft een 

uitbundige rozerode bloeiwijze in 

de periode van mei – juli.

SWE

GERANIUM 
‘ROZANNE’
Geranium ‘Rozanne’, ook wel 

Ooievaarsbek, bloeit in de 

periode van mei - november met 

grote lichtblauwe tot lilakleurige 

bloemen met een wit hart.

SWE
GERANIUM 
CANTABRIGIENSE
Geranium cantabrigiense 

‘Cambridge’, een ooievaarsbek, 

bloeit met lilakleurige relatief 

kleine bloemen in de periode juni-

juli en heeft kleine bladeren. 

SWE
DRYOPTERIS 
ERYTHROSORA
De Dryopteris erythrosora, ook wel 

rode sluiervaren genoemd, is een 

wintergroene varen. De kleur van 

het blad is variabel en is groen tot 

bruinachtig. De plant groeit het 

beste op een schaduwrijke plek. 

NE
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HEUCHERA  
‘FROSTED VIOLET’
Heuchera ‘Frosted Violet’ heeft 

een prachtig gemarmerd donker 

blad. De bloemen van Heuchera 

‘Frosted Violet’ verschijnen in de 

periode tussen juni en augustus 

en zijn lichtroze tot roze van 

kleur. Deze plant wordt 40 tot 50 

cm hoog en staat graag in de 

halfschaduw.

SWE
HELLEBORUS 
FOETIDUS
De Helleborus foetidus is een 

groenblijvende plant en heeft 

diep ingesneden bladeren die 

lijken op palmbladeren. De plant 

bloeit vanaf december/januari 

tot de lente en krijgt groen/gele 

bloemen. 

WE



HEUCHERA ‘PARIS’ 
Heuchera ‘Paris’ heeft een 

decoratief blad en donkere 

bladnerven. De gelobde bladeren 

zijn mint-groen, bedekt met 

zilveren markeringen. De stengels 

van de diep-roze bloemen worden 

langer in het late voorjaar.
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HEUCHERA 
‘MARMALADE’
Wordt in het Nederlands ook wel 

Purperklokje genoemd. Heuchera 

‘Marmalade’ heeft een opvallende 

bladkleur en het blad is gekruld 

en laat tijdens de bloei in juni tot 

september mooie crèmewitte 

bloemtrossen zien.

SWE
HEUCHERA   
‘LIME RICKEY’ 
Heuchera ‘Lime Rickey’ heeft zacht 

gegolfde (limoengroene) bladeren 

die hun heldere kleur behouden 

gedurende het groeiseizoen. 

In de late lente tot de vroege 

zomer bloeien pluimen van kleine, 

klokvormige, puur witte bloemen. 

WE

OUTDOOR BEPLANTING

LONICERA NITIDA 
‘MAIGRUN’
De Lonicera nitida ‘Maigrun’ is 

een winterharde en bladhoudende 

heester. De bladeren zijn klein en 

glanzend. Het is een makkelijke 

plant die op elk gewenste plaatst 

geplant kan worden. 
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HEUCHERA ‘OBSIDIAN’
Heuchera ‘Obsidian’ heeft een 

opvallend donker paarsrode 

bladkleur en het blad is aan de 

bladrand gekruld en laat tijdens de 

bloei in juni tot september mooie 

witte bloemtrossen zien.

SWE

POLYPODIUM 
VULGARE 
Polypodium vulgare of gewone 

eikvaren is wintergroen, Inheemse 

varen, verdraagt redelijk veel 

droogte. Staat graag halfschaduw 

en wordt tot 30 cm hoog. Met 

oranje sporen hoopjes aan de 

onderkant. Heeft leerachtig blad, 

verdraagt geen kalk in de bodem.
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TIARELLA CORDIFOLIA
Tiarella cordifolia, schuimbloem 

of Perzische muts, is een 

bodembedekkende vaste plant 

met een lichtroze pluimvormige 

bloem. De bloemen van Tiarella 

cordifolia verschijnen in de periode 

april-mei.

SWE
TIARELLA 
‘BRAVEHEART’ 
Tiarella ‘Braveheart’ is een 

klompvormende, semi-

groenblijvende vaste plant met 

rozetten van hartvormig tot breed 

ovaal, diep gelobd, helder tot 

geelgroen blad met kastanjebruin 

gemarkeerde aderen en dichte, 

rechtopstaande trossen van 

donzige, bleke roze bloemen van 

de late lente tot de zomer.

SWE
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VINCA MINOR
De Vinca minor is een sterke 

wintergroene bedekkende plant. 

De plant bloeit zeer vroeg in het 

voorjaar met blauwe bloemen. De 

Vinca kan zowel op zonnige als 

schaduwrijke plekken. In de zon 

zal de Vinca meer bloemen krijgen 

dan in de schaduw. 
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GEVELORIËNTATIE:
S:  
W: 
E:  
N: 

South
West
East
North


