
En del av Levande Interiörs växtsortiment.

VÄXTTAVLOR  VÄXTAVSKILJARE  VÄXTVÄGG



VÄXTER & KRUKOR
När du hyr eller köper växter med skötsel och garanti,  
skapar vi tillsammans en trivsam och stimulerande  
arbetsmiljö på ditt företag. Med växters hjälp kan man 
skärma av, dämpa ljud och till och med påverka människors 
rörelser genom ett rum. Växter bidrar också till företagets 
image, eftersom en vacker inredning återspeglar  
kvalitet i allt.

VÄXTTAVLOR, VÄXTVÄGGAR & MOSSTAVLOR
Våra växtväggar är i grunden ett patenterat system med 
flexibla väggar som kan måttanpassas efter varje kunds  
önskemål. Växtväggar bidrar till en förbättrad  
inomhusmiljö på en rad olika sätt. Den fuktar luften, tar upp 
koldioxid, avger nytt syre, binder damm och mikrodamm 
samt dämpar till och med ljud. 

AKVARIUM
När du hyr eller leasar ett akvarium av oss så får du  
samtidigt en avstressande upplevelse. Då ingår även ett 
bättre arbetsklimat och en balanserad luftfuktighet i priset. 
Vi har akvarier i alla möjliga former. Runda eller kantiga, 
fristående eller inbyggda. Några av våra modeller kan även 
hänga som en unik tavla på en vägg. 

FRUKTKORGAR
En korg med färsk frukt på jobbet är lika nyttigt som trevligt, 
både för besökare och egen personal. Levande interiör  
levererar färsk frukt av högsta kvalitet till ditt företag varje 
vecka. Frukten läggs upp i vackra korgar i fikarummet,  
konferenssalen eller receptionen. 
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BENÄMNING STORLEK (BREDD X HÖJD X DJUP) ANTAL KASSETTER VIKT (TOM) VOLYM

LivePicture 1 72x72x7 cm 1 12 kg 14 liter

LivePicture 2 112x72x7 cm 2 16,6 kg 19 liter

LivePicture 3 152x72x7 cm 3 21,1 kg 24 liter

LivePicture 4 192x72x7 cm 4 25,5 kg 29 liter

LivePicture XL 112x170x7 cm 6 35 kg 38 liter

PRODUKTINFORMATION
Finns i färgerna vit, silver och grå som standard.
Kan anpassas med print och foliering. 
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PRODUKTINFORMATION
Finns i färgerna vitt och silver.

BENÄMNING STORLEK (BREDD X HÖJD X DJUP) ANTAL KASSETTER VIKT (TOM) VOLYM

LiveDivider 112x180x15 cm 12 12 kg 77 liter
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PRODUKTINFORMATION
Finns i färgerna vitt och silver.
Kan monteras både med och utan ram.  

BENÄMNING STORLEK ANTAL KASSETTER VIKT (INKL. VÄXTER OCH VATTEN)

LivePanel Indoor Minimun 40 cm maximum 520 cm bred Olika beroende på storlek på väggen Max 40 kg/m2 

https://levandeinterior.se/
https://fruktkorgar.se/
mailto:info@levandeinterior.se


Vi är experter på växtinredningar, akvarier, vattenarrangemang och  
fruktabonnemang. Vi lever efter övertygelsen att en harmonisk arbetsmiljö 
ger lönsamhet för företaget eftersom det gör att det blir roligare att jobba. 
Miljöerna skapas på kontor, i receptioner eller entrémiljöer och blir en  
vitamininjektion till företagets viktigaste tillgång - personalen. 

Våra kunder finns i hela Skåne samt i södra Halland. Levande interiör kan 
medverka i projektering av miljöer, idélösningar, tillverkning och leverans. 
Hela vägen fram till löpande professionell skötsel. Vi tar gärna  
helhetsansvaret och lämnar därför livstidsgaranti på både växter och fiskar.

LEVANDE INTERIÖR.
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