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Blomsterkasse for levende løsninger
Veldesignet blomsterkasse og romdeler som gjør det enkelt å skape fleksible og bærekraftige 

løsninger som bidrar til et sunt arbeidsmiljø. Gir inspirasjon, lekenhet og et levende innemiljø. 

En fleksibel og hyggelig løsning som vokser inn i kontoret, der den samme blomsterkassen 

kan brukes til mange ulike innredninger. Plasser den frittstående, i grupper, i rekker eller 

separat på hyller, bord eller skap. Sammen med brettet i klarlakkert tre kan den festes på valg- 

fritt sted for sikre miljøer. Fyll den med ulike typer planter, og skap soner og små grønne oaser. 

Forskning viser at vi har behov for å være ute i naturen, og å legge til grønt på kontoret kan 

derfor bidra til ro og velvære. Grønne nyanser symboliserer naturen og virker naturlig avstress- 

ende og oppfriskende, og har en spesiell effekt på menneskets evne til å hente seg inn igjen. 

Grow er enkel å kombinere med øvrige møbler og innredning, både i sosiale soner, møterom 

eller for å skjerme av arbeidsplassene. Den frittstående løsningen er enkel å flytte på hvis 

behovene endrer seg. Det finnes stativ i ulike høyder å velge mellom for kreative og funksjonelle 

løsninger. Med en romdeler i ulike høyder kan man enkelt endre dynamikken i et åpent rom. 

Blomsterkassen er i metall og kan fås i sort eller hvitt. Plantekassen leveres med vanntett 

plastinnsats for enkel håndtering av plantene.
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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 

Enhet mm, kg. 
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Funksjoner og tilvalg

PLANTEKASSE MED BRETT

Plantekassen kan fås med eller uten brett. Brettet 
er alltid naturfarget.

LAVT STATIV 

Lavt stativ til plantekasse i lakkert sort eller hvitt 
metall.

PLASTINNSATS

Plantekassen leveres med vanntett plastinnsats 
for enkel håndtering av plantene.

HØYT STATIV 

Høyt stativ til plantekasse i lakkert sort eller hvitt 
metall.

PLANTEKASSE.

Plantekasse i lakkert sort eller hvitt metall.

KINNARPS.NO
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Kinnarps Colour Studio (KCS) er vårt materialsortiment for kontor, skole og helse, med 
fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni. Det tilbyr attraktive materialer som er nøye testet 
og utprøvd for å passe til ulike typer miljøer. Sortimentet gjør det enkelt å finne det uttrykket 
og den funksjonaliteten man leter etter. Tre, metall, plast og tekstil, fargetoner og mønstre 
som er enkle å matche med hverandre og med øvrig innredning. Et gjennomtenkt sortiment 
som gir et harmonisk og bærekraftig helhetsinntrykk, som gjør det mulig å velge riktig 
materiale og farge til riktig sted og aktivitet.

Blomsterkasse Sort eller hvitt metall.

Brett Klarlakkert MDF.

Understell Sort eller hvitt metall.

For mer informasjon om farger og materialer, se kinnarps.no/kcs.

Metall

Hvit Sort

KINNARPS.NO

Farger og materialer


