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Kungsan Blomsterkumme 

Gora art&landscape

Kungsan Blomsterkumme findes i tre model-
ler, der i form og størrelse dækker spektret fra 
store offentlige rum til større bebyggelser og 
private haver.

Den største af blomsterkummerne kan beplan-
tes med op til 5 meter høj beplantning. De for-
skellige størrelser på Kungsan Blomsterkum-
me gør det muligt at lave opstillinger i grupper 
med beplantninger i flere niveauer.  

Der er flere muligheder for selvvandingssyste-
mer til blomsterkummerne afhængig af hvilken 
type beplantning, der skal etableres.
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Bunden i den største blomsterkumme har en udformning, der er til-
passet en standard palleløfter. Det gør den enkel at flytte.

Blomsterkummer fremstillet i støbejern holder længe på fugtigheden, 
da vandet ikke har mulighed for at diffundere gennem væggene.

For yderligere produktinformation, rekvirer GH Forms produktprogram 
Floraform® eller download fra www.ghform.dk.

Kungsan Blomsterkumme

Kungsan Blomsterkumme er helstøbt. Krumningen af overfladen giver 
en geometrisk stærk figur. Blomsterkummerne kan stå i mange år uden 
at få skader på hjørner og kanter. 

Til skiftende beplantninger er de to største blomsterkummer indvendig 
forsynet med bæringer, hvor der kan lægges en plade. Her kan der stil-
les urtepotter eller udplantes blomster og andre planter, der ikke har 
behov for det store volumen. 

MG.12.3020 Kungsan Blomsterkumme ø 1400, 1.053 liter  

Ubehandlet støbejern

MG.12.3021 Kungsan Blomsterkumme ø 1400, 1.053 liter 

Behandlet støbejern 

MG.12.3022 Kungsan Blomsterkumme ø 1000, 356 liter 

Ubehandlet støbejern

MG.12.3023 Kungsan Blomsterkumme ø 1000, 356 liter 

Behandlet støbejern

MG.12.3024 Kungsan Blomsterkumme ø 500, 45 liter 

Ubehandlet støbejern

MG.12.3025 Kungsan Blomsterkumme ø 500, 45 liter 

Behandlet støbejern

MG.12.3021 Gora art&landscape

S
ide 2

/2
 

 
P

rintvenligt produktblad. R
ekvirér katalog på m

ail@
ghform

.dk

S
ide 1

/2
 

 
P

rintvenligt produktblad. R
ekvirér katalog på m

ail@
ghform

.dk


