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Blomlåda för levande lösningar
Väldesignad blomlåda, växtförvaring och avdelare som gör det enkelt att skapa flexibla,

hållbara lösningar och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. Ger inspiration, lekfullhet och en

levande inomhusmiljö. En flexibel och trivsam lösning som växer in i kontoret, där samma 

blomlåda kan användas till många olika inredningar. Placera den fristående, i grupper, rader 

eller separat på hyllor, bord eller skåp. Tillsammans med brickan i klarlackad trä kan den 

fästas på valfri plats för säkra miljöer. Fyll den med en variation av växter och skapa olika 

typer av zoner och små gröna oaser. Forskning visar att vi har behov av att vara ute i naturen 

och att addera grönska till kontoret kan därför bidra till lugn och välmående. Gröna nyanser 

symboliserar naturen och verkar naturligt avstressande, uppfriskande och har en särskild 

effekt på människans förmåga till återhämtning. 

Grow är enkel att kombinera med övriga möbler och inredning, både i sociala ytor, mötesrum 

eller för att avskärma arbetsplatser. Den fristående lösningen är enkel att flytta runt om 

behoven ändras. Det finns stommar i olika höjder att välja på för kreativa och funktionella 

lösningar. Med en rumsavdelare i olika höjder kan man enkelt ändra dynamiken i ett öppet 

utrymme. Blomlådan är i metall och går att få i svart eller vitt. Till blomlådan ingår vattentät 

plastinsats för smidig växthantering.
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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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Funktioner & tillval

BLOMLÅDA MED BRICKA

Blomlådan kan fås med eller utan bricka.  
Brickan är alltid naturfärgad.

LÅG STOMME 

Låg stomme till blomlåda i lackerad svart  
eller vit metall.

PLASTINSATS

Till blomlådan ingår vattentät plastinsats  
för smidig växthantering.

HÖG STOMME 

Hög stomme till blomlåda i lackerad svart  
eller vit metall.

BLOMLÅDA

Blomlåda/växtförvaring i lackerad svart  
eller vit metall.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) är vårt materialsortiment för kontor, skola och omsorg med 
fokus på hållbarhet, kvalitet och harmoni. Det erbjuder attraktiva material som är noga 
testade och utprovade för att passa och hålla för olika typer av miljöer. Sortimentet gör 
det enkelt att hitta det uttryck och den funktionalitet man söker. Trä, metall, plast och 
textil, färgtoner och mönster som är enkla att matcha med varandra och övrig inredning. 
Ett genomtänkt sortiment som ger ett harmoniserat och hållbart helhetsintryck och som 
erbjuder möjlighet att välja rätt material och färg till rätt plats och aktivitet.

Blomlåda Svart eller vit metall.

Bricka Klarlackad MDF.

Underrede Svart eller vit metall.

För mer information om färger och material se kinnarps.se/kcs.

Metall

Vit Svart
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Färger & material


