GEO / 2016

PLANTERINGSKÄRL MED BELYSNING
Utmärkt design innebär alltid funktion, det är underförstått. Produkten GEO som presenteras
under Stockholm Furniture & Light Fair den 9-13 februari har utvecklats av designduon Flodin
Fernström i nära samarbete med utvalda branschexperter inom växtinredning och ljusdesign.
GEO är ett sfäriskt planteringskärl, tillverkat i sandformat gjutgods av aluminium, för offentliga stadsmiljöer.
Planteringskärlet är designat för flera storlekar med tillbehör för att kunna användas på en mängd kreativa
sätt. Det ger arkitekter, trädgårds- och belysningsdesigners möjligheten att skapa och tänka fritt vid både
nyproduktion av och för befintliga offentliga miljöer som parker, kyrkogårdar, flygplatser och vid byggnation
och utsmyckningar av exempelvis områden kring bostadsrättsföreningar.
Planteringskärlet GEO ger möjlighet att plantera och dekorera med växter i symbios eller kontrast med den
sfäriska formen – organiska inslag i sällskap med kärlets råa yta i aluminium ger en spännande effekt.
GEO kan även kan räknas in i en projekterad ljusmiljö, t ex genom att belysa en fasad, växtlighet och/eller
en gruppering av flera planteringskärl. Utan växter, med locket på, antar GEO en skulptural form och med
belysning utgör planteringskärlet en både vacker och ändamålsenlig ljuskälla, under vackra sommarkvällar,
men kanske framförallt under de mörkare årstiderna.
Flodin Fernström har arbetat tillsammans inom reklambranschen sedan 2004. Målsättningen att gå
från grafisk till fysisk formgivning och design har tagit fart i samband med produkten GEO, ett arbete
som intensifierats under 2015 inför lansering 2016. Att formge och gjuta i aluminium har varit en önskan
sedan mer än tio år tillbaka(!)
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION träffa oss under Stockholm Furniture & Light Fair 2016, Greenhouse,

monter VH02:10, den 9-13 februari eller boka tid för ett besök hos Flodin Fernström i vår studio i Huskvarna.
För mer pressmaterial och en glimt av Look Book/Produktkatalog och besök www.flodinfernstrom.se
ÖVRIGA FRÅGOR, tveka inte att kontakta oss direkt!

marie@flodinfernstrom.se / susanne@flodinfernstrom.se
+46 (0)70 – 4 75 31 54 / +46 (0)70 – 427 03 98
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