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Kwietnik dodający życia wnętrzu
Świetnie zaprojektowany kwietnik, a zarazem element rozdzielający pomieszczenie ułatwia 
wprowadzanie elastycznych, zrównoważonych rozwiązań i przyczynia się do tworzenia 
zdrowego środowiska pracy. Budzi inspirację, wprowadza radosny nastrój i ożywia wnętrze. 
To elastyczne i przyjemne rozwiązanie, które doskonale wpasowuje się w wystrój każdego 
biura, dzięki możliwości wykorzystania kwietnika w wielu różnych aranżacjach. Kwietniki 
można ustawiać jako elementy wolnostojące, w grupach i rzędach lub pojedynczo na półkach, 
stołach czy szafkach. W połączeniu z podstawką z lakierowanego drewna kwietnik można 
bezpiecznie przymocować w dowolnym miejscu. Kwietnik wypełniony roślinami pozwala 
na wydzielenie różnych stref w przestrzeni i stworzenie miejsc do zaczerpnięcia oddechu. 
Badania pokazują, że ludzie muszą spędzać czas w otoczeniu przyrody, a wprowadzenie 
zieleni w biurze pomaga stworzyć poczucie spokoju i harmonii. Różne odcienie zieleni 
symbolizują naturę i w naturalny sposób działają odstresowująco i odświeżająco na umysł, 
co wpływa wyjątkowo korzystnie na zdolność do regeneracji. 

Kwietniki Grow można łatwo zestawiać z innymi meblami i wyposażeniem, zarówno w 
pomieszczeniach socjalnych, salach konferencyjnych, jak i w celu oddzielenia stanowisk 
pracy. Wolnostojące modele można łatwo przenosić w zależności od potrzeb. Dostępne  
są ramy o różnych wysokościach, które zapewniają pomysłowe i funkcjonalne rozwiązania. 
Dzięki elementom rozdzielającym o różnych wysokościach można łatwo zmienić dynamikę 
otwartej przestrzeni. Kwietnik jest wykonany z metalu i dostępny w kolorze czarnym lub  
białym. Skrzynka na rośliny zawiera wodoodporny wkład z tworzywa sztucznego, który 
ułatwia pielęgnację roślin.
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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 

Jednostka mm, kg. 
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Funkcje i opcje

SKRZYNKA NA ROŚLINY Z PODSTAWKĄ

Skrzynka na rośliny jest dostępna z podstawką 
lub bez niej. Podstawka zawsze ma kolor 
naturalny.

NISKI STELAŻ 

Niski stelaż do skrzynki na rośliny 
z lakierowanego metalu w kolorze 
czarnym lub białym.

WKŁAD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Skrzynka na rośliny zawiera wodoodporny wkład 
z tworzywa sztucznego, który ułatwia pielęgnację 
roślin.

WYSOKI STELAŻ

Wysoki stelaż do skrzynki na rośliny 
z lakierowanego metalu w kolorze 
czarnym lub białym.

SKRZYNKA NA ROŚLINY

Skrzynka na rośliny/kwietnik z lakierowanego 
metalu w kolorze czarnym lub białym.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) to oferta wykończeń mebli do biur, szkół i placówek służby 
zdrowia, wyróżniających się walorami ekologicznymi, wysoką jakością i harmonią barw. 
Dostępne materiały zostały starannie wyselekcjonowane i przetestowane pod względem 
właściwości użytkowych i trwałości w wielu różnych przestrzeniach. Bogaty wybór pozwala 
uzyskać oczekiwany charakter i funkcjonalność. Drewno, metal, plastik, tkaniny oraz ich 
kolory i wzory można łatwo dopasować do aranżacji wnętrz. To przemyślana oferta, która 
pozwala uzyskać harmonijne i zrównoważone efekty poprzez wybór materiałów i kolorów 
odpowiednich do konkretnych miejsc i typów aktywności.

Skrzynka na rośliny metalowa, biała lub czarna.

Podstawka płyta MDF pokryta lakierem bezbarwnym.

Stelaż metalowy, biały lub czarny.

Więcej informacji na temat kolorów i materiałów można znaleźć na stronie kinnarps.pl/kcs.

metal

biały czarny
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Kolory i materiały


