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Blomsterkasse til levende løsninger
Veldesignet blomsterkasse og rumdeler, der gør det nemt at skabe fleksible og bæredygtige 

løsninger, som bidrager til et sundt arbejdsmiljø. Giver inspiration, livslyst og et levende 

indeklima. En fleksibel og hyggelig løsning, der vokser ind i kontoret. Samme blomsterkasse 

kan bruges til mange forskellige indretninger. Placer den fritstående, i grupper, på række eller 

separat på hylder, borde eller skabe. Sammen med bakken i klarlakeret træ kan den fastgøres 

på valgfri steder og skaber sikre miljøer. Fyld den med en variation af planter, og skab 

forskellige typer zoner og små, grønne oaser. Forskning viser, at vi har behov for at være ude 

i naturen, og ved at tilføje grønne planter til kontoret kan det dermed bidrage til ro og trivsel. 

Grønne nuancer symboliserer naturen og virker naturligt afstressende, opfriskende og har en 

særlig effekt på menneskets evne til at restituere. 

Grow er nem at kombinere med andre møbler og indretning, både i sociale områder, i møde-

lokaler eller til afskærmning af arbejdspladser. Den fritstående løsning er nem at flytte rundt 

på, hvis behovene ændrer sig. Der fås stel i forskellige højder til kreative og funktionelle 

løsninger. Med en rumdeler i forskellige højder kan man nemt ændre dynamikken i et åbent 

rum. Blomsterkassen er i metal og fås i sort eller hvid. Til blomsterkassen medfølger en 

vandtæt plastindsats for nem plantehåndtering.

FLERE OPLYSNINGER

DESIGNER
Kinnarps studio

kinnarps.dk

KINNARPS.DK



Grow

GROWFB GROWFBT GROWFB56 GROWFB79

Grow

 GROWFB   776 250 295 6.4 

 GROWFBT  780 255 300 10.0 

 GROWPI  770 216 290 1.2 

 GROWFB56  776 562 295 11.0 

 GROWFB79  776 788 295 11.5 

Enhed mm, kg. 
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Funktioner og tilvalg

BLOMSTERKASSE MED BAKKE

Blomsterkassen kan fås med eller uden bakke. 
Bakken er altid naturfarvet.

LAVT STEL

Lavt stel til blomsterkasse i lakeret sort eller 
hvidt metal.

PLASTINDSATS

Til blomsterkassen medfølger en vandtæt 
plastindsats for nem plantehåndtering.

HØJT STEL

Højt stel til blomsterkasse i lakeret sort eller 
hvidt metal.

BLOMSTERKASSE.

Blomsterkasse i lakeret sort eller hvidt metal.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) er vores materialesortiment til kontor, skole og pleje 
med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det tilbyder attraktive materialer, 
som er gennemtestede og afprøvede for at passe og holde til forskellige typer miljøer. 
Sortimentet gør det nemt at finde det udtryk og den funktionalitet, man søger. Træ, metal, 
plast og tekstil, farvetoner og mønstre, der er nemme at matche med hinanden og den 
øvrige indretning. Et gennemtænkt sortiment, der giver et harmoniseret og bæredygtigt 
helhedsindtryk og mulighed for at vælge de rigtige materialer og farver til det rigtige sted 
og den rigtige aktivitet.

Blomsterkasse Sort eller hvidt metal.

Bakke Klarlakeret MDF.

Stel Sort eller hvidt metal.

Se flere oplysninger om farver og materialer på kinnarps.dk/kcs.

Metal

Hvid Sort

KINNARPS.DK

Farver og materialer


