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Space for Nilo family photo

Növénytartó az életteli megoldásokhoz
Jól megtervezett növénytartó és térelválasztó, amely megkönnyíti a rugalmas és fenntartható 

megoldások létrehozását az egészséges munkakörnyezet érdekében. Inspirációt, játékosságot 

és életteli beltéri környezetet kínál. Az irodába természetet csempésző, rugalmas és kellemes 

megoldás lehetővé teszi, hogy ugyanazt a növénytartót számos különféle belsőépítészeti 

kialakításhoz használja. Önállóan, csoportokban, sorokba rendezve vagy külön-külön is 

elhelyezhető polcokon, asztalokon vagy szekrényeken. Natúr lakkozott fatálcájával együtt 

bárhová rögzíthető a biztonságos terek biztosítása érdekében. Változatos növényekkel megtöltve 

különféle típusú zónák és kis zöld lélegzőterek alakíthatók ki a segítségével. A kutatások 

szerint az embernek szüksége van arra, hogy időt töltsön a természetben, az irodában 

elhelyezett növények pedig hozzájárulnak a nyugalom és a well-being érzetéhez. A zöld 

különböző árnyalatai a természetet szimbolizálják, természetesen stresszoldó és frissítő 

hatásúak, és az ember regenerálódási képességére is különleges hatással vannak. 

A Grow könnyen kombinálható más bútorokkal és berendezési tárgyakkal a közösségi terekben 

és tárgyalókban, vagy a munkahelyek elkülönítéséhez. Az igények változása esetén a különálló 

megoldás könnyen áthelyezhető. A kreatív és funkcionális megoldásokhoz különféle 

magasságú vázak állnak rendelkezésre. A különféle magasságú térelválasztókkal könnyen 

módosítható a nyitott terek dinamikája. A növénytartó fekete vagy fehér színben, fémből 

készül. A növényláda vízálló műanyag betéttel rendelkezik a növények egyszerű kezeléséhez.
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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 

Mértékegység mm, kg. 
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Változatok
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Funkciók és opciók

VIRÁGLÁDA TÁLCÁVAL

A virágláda tálcával és a nélkül is kapható. 
A tálca mindig natúr színű.

ALACSONY TARTÓVÁZ 

Alacsony tartóváz fekete vagy fehér lakkozott 
fém virágládához.

MŰANYAG BETÉT

A növényláda vízálló műanyag betéttel 
rendelkezik a növények egyszerű kezeléséhez.

MAGAS TARTÓVÁZ

Magas tartóváz fekete vagy fehér lakkozott 
fém virágládához.

VIRÁGLÁDA

Fehér vagy fekete lakkozott fém virágláda/
virágtartó.
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A Kinnarps Colour Studio (KCS) az irodák, iskolák és egészségügyi létesítmények 
számára a fenntarthatóság, a minőség és a harmónia szem előtt tartásával összeállított 
anyagválasztékunk. A kínálatában szereplő vonzó anyagokat gondosan kipróbáltuk és teszteltük 
az alkalmasság és a fenntarthatóság szempontjából a különféle típusú terekben. A széles 
skálában könnyen megtalálható a kívánt megjelenésnek és funkciónak megfelelő anyag. 
A fa, fém, műanyag és textíliák, a színek és minták jól kombinálhatók egymással és a további 
belsőépítészeti elemekkel. A jól átgondolt skála harmonikus és fenntartható összbenyomást 
kelt, lehetővé téve az adott helynek és tevékenységnek megfelelő anyag és szín kiválasztását.

Virágláda Fekete vagy fehér fém.

Tálca Natúr lakkozott MDF.

Alsó tartóváz Fekete vagy fehér fém.

A színekkel és anyagokkal kapcsolatban itt találhat további információkat: kinnarps.hu/kcs.

Fém

Fehér Fekete
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Színek és anyagok


