
Grow

Grow

Space for Nilo family photo

Kukkalaatikko eläville sisustusratkaisuille
Harkitusti muotoiltu kukkalaatikko ja tilan jakaja, jonka avulla on helppo luoda joustavia

ja kestäviä ratkaisuja, jotka myös edistävät työympäristön terveellisyyttä. Antaa inspiraatiota, 

leikkisyyttä ja luo elävän sisäympäristön. Joustava ja viihtyisä ratkaisu, joka kasvaa toimistossa, 

jossa samaa kukkalaatikkoa voidaan käyttää moniin erilaisiin sisustusratkaisuihin. Aseta se 

vapaasti seisovaksi, ryhmiksi, riveiksi tai erikseen hyllyille, pöydille tai kaappeihin. Yhdessä 

kirkaslakatun puualustan kanssa sen voi kiinnittää valinnaiseen paikkaan turvallisesti.  

Täytä se erilaisilla kasveilla ja luo erilaisia vyöhykkeitä ja pieniä vihreitä keitaita. Tutkimukset 

osoittavat, että meillä on tarve olla ulkona luonnossa, ja vehreyden lisääminen toimistoon 

voi siksi edistää rauhaa ja hyvinvointia. Vihreät sävyt symboloivat luontoa ja vaikuttavat 

luonnollisen rentouttavasti ja virkistävästi. Ne vaikuttavat erityisesti ihmisten kykyyn palautua. 

Grow on helppo yhdistää muihin kalusteisiin ja sisustuksiin, niin sosiaalisiin tiloihin, 

kokoushuoneisiin kuin työtilojen rajaamiseen. Vapaasti seisovaa ratkaisua on helppo siirrellä 

tarpeen mukaan. Saatavana on erikorkuisia runkoja luoviin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. 

Avoimen tilan dynamiikkaa on helppo muuttaa eri korkuisten tilanjakajien avulla. Kukkalaatikko 

on metallia, ja sen saa mustana tai valkoisena. Kukkalaatikossa on vesitiivis muovisisus,  

joka helpottaa kasvien käsittelyä.
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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 

Yksikkö mm, kg. 
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Toiminnot ja lisävarusteet

KUKKALAATIKKO JA ALUSLEVY

Kukkalaatikko toimitetaan aluslevyllä tai ilman. 
Aluslevy on aina luonnonvärinen.

MATALA RUNKO 

Matala runko kukkalaatikolle, maalattua mustaa 
tai valkoista metallia.

MUOVISISÄOSA

Kukkalaatikossa on vesitiivis muovisisus, joka 
helpottaa kasvien käsittelyä.

KORKEA RUNKO 

Korkea kukkalaatikon runko maalattua mustaa 
tai valkoista metallia.

KUKKALAATIKKO

Kukkalaatikko/kasvisäilytin maalattua mustaa 
tai valkoista metallia.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin ja 
hoivaympäristöihin. Valikoimassa on panostettu kestävyyteen, laatuun ja harmoniaan. 
Se tarjoaa mielenkiintoisia materiaaleja, jotka on huolellisesti testattu kestämään käyttöä 
ja sopimaan erilaisiin ympäristöihin. Valikoimastamme on helppo löytää sopiva tyyli ja 
toiminnalliset yksityiskohdat. Tarjolla on puuta, metallia, muovia ja tekstiilejä, eri värisävyjä 
ja kuvioita, joita on helppo yhdistellä toisiinsa sekä muuhun sisustukseen. Huolella 
suunnitellun valikoimamme avulla on helppo luoda yhtenäinen ja kestävä kokonaisuus 
ja löytää oikeat materiaalit ja värisävyt eri tiloihin ja toimintoihin.

Kukkalaatikko Musta tai valkoinen metalli.

Aluslevy Kirkaslakattu MDF.

Jalusta Musta tai valkoinen metalli.

Lisätietoja väreistä ja materiaaleista on osoitteessa kinnarps.fi/kcs.

Metalli

Valkoinen Musta
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Värit & materiaalit


