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FAKTA

Green Pedestals är en möbel för grönska och växtlighet formgiven av Front. Green Pedestals
är en del av Offeccts O2asis-koncept som är ett sortiment med designprodukter som
tillsammans med växtlighet förstärker och tillför arbetsmiljön ett mervärde, inte minst genom
en medveten användning av gröna inslag och en förbättrad luftmiljö. O2asis vänder sig också
till arkitekter som är intresserade av att addera gröna inslag i sina projekt. Green Pedestals
förhöjer växterna på eleganta ben. De kan användas som rumselement som delar av rummet
och skapar oaser. Vissa varianter har mått som fungerar perfekt vid sidan av ett skrivbord och
skapar en naturlig avdelning av arbetsplatsen, andra passar i höjd bredvid sittmöbler eller
fönster. Det är möjligt att addera en sits eller en bordsskiva till de runda modellerna, och
ställer man dem i en rad eller i en klunga bildar de tillsammans ett slags bänk med bord bland
gröna växter.

”Vi har inspirerats av traditionella piedestaler. Vi tycker att piedestalen är en fantastisk möbel
som behöver få en rival. Med nätta ben som är svagt oregelbundna får Green Pedestals en
personlig karaktär.” /Sofia Lagerkvist, Front.

O2asis hållbarhet
O2asis är ett koncept bestående av produkter för växter. För bästa hållbarhet och högsta
kvalité skall alltid ett planteringskärl användas inuti produkterna vid användning av växter.
Detta för att produkten skall behålla bästa ytfinish som ger en lång livslängd.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

EKLÄDERTYG

RAL 9010

GREEN PEDESTALS

TILLBEHÖR / DETALJ
Planteringskärl i grå plast, finns ej till 500 x 500 mm samt Ø500 mm. Utrymme för växter: 1200
x 250 mm, höjd 170 mm, 800 x 250 mm, höjd 170 mm, 500 x 500 mm, höjd 450 mm, Ø500
mm, höjd 450 mm. VÄXT

FÖRVARING
RAL 7012

MILJÖMÄRKNING

Växtförvaring i vitlackerad metall exkl. planteringskärl, med vit ABS-fot. Bordsskiva i
vitpigmenterat eklaminat. Sits klädd i tyg eller läder. Standardläder Elmo Soft.

O2asis är ett sortiment med designprodukter. Tillsammans med blommor och växter 
förbättrar de arbetsmiljön, inte minst genom en förbättrad luft kvalitet inomhus.

O2asis is an assortment of design products, which 
together with flowers and plants enhances and adds 
value to the work environment, not least through an 
improved indoor air quality.

H 720, B 800, D 250 H 520, B 500, D 500

H 620, B 1200, D 250 H 420/430/450, Ø500
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