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Det mobile
væksthus

Urban Greenhouse
På årets Garden Living Fair i Hillerød
bliver der i år bl.a. mulighed for at stifte
nærmere bekendtskab med drivhuset
på hjul – Urban Greenhouse.

U

rban Greenhouse er oprindelig bygget og
designet af Line Grüner, som en del af hendes uddannelse til Sløjdlærer. I dag bliver drivhuset produceret hos Snedker Anton Balle, i Skals i Jylland.
Line Grüner, stifter af Urban Greenhouse, har en
grundlæggende vision om at inspirere byboere
til at omgive sig med hjemmedyrket grønt, og på
den måde skriver hun sig ind i en internationalt
voksende tendens omkring grønne byer og urban
gardening.
Tendensen handler om at skabe rene byrum,
trække produktionen af fødevarer tæt på forbrugeren og gøre byboeren til en selvforsynende

Tekst og foto: www.urbangreenhouse.info
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bybonde. Det handler om at give mening til de ting, vi omgiver os
med, og udvælge produkter og materialer med omhu.
Hos Urban Greenhouse udleves dette, dels ved at tilbyde drivhuset som et redskab, der gør det nemt og attraktivt for byboere
til at dyrke deres eget grønt, dels i den måde virksomheden tænker design og produktion. Bæredygtighed er centralt, og derfor er
både design og materialer af en kvalitet, der varer i mange år.
Drivhuset er fremstillet i varmebehandlet asketræ, som sikrer
formstabilitet, når drivhuset flyttes fra sted til sted, og ruderne i
huset er produceret i klar akryl.
Mål: Længde: 176 cm, højde: 201/173 cm, bredde: 112 cm.
Et Urban Greenhouse er indrettet med et integreret bed, med
mulighed for forskellige indretningskombinationer. Et bed kan eksempelvis indrettes med en enkelt kapilærkasse og to tilhørende
krukker, hvortil der kan købes bordplade. Drivhuset har desuden
en integreret siddeplads med opbevaringsrum, hvori der er mulighed for opbevaring af vandkande, mindre haveredskaber m.m.
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