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FLORAFORM 
  
 

FLORAFORM eR GH FORMs pROduktpROGRAM tiL BLOMsteR 
i Byens RuM.

pROduktpROGRAMMet OMFAtteR tRe FORskeLLiGe seRieR 
AF BLOMsteRkuMMeR, udFøRt i støBejeRn. MOnikA GORA, 
knud HOLscHeR OG jeReMy deAn HAR  skABt disse BLOM-
steRkuMMeR i sAMARBejde Med GHFORM. 

FLORAFORM eR BLOMsteRkuMMeR, deR HAR tiL FORMÅL At 
væRe RAMMen OM BLOMsteR tiL Byens RuM. vARiAtiOnen 
i støRReLseR OG udFORMninG GiveR AnvendeLsesMuLiG-
HedeR FRA den pRivAte HAve OveR den LiLLe pLAds tiL 
Byens stORe centRALe tORv.

BLOMsteRkuMMeR i støBejeRn HAR en Række FORdeLe. 
vAndinGsFRekvensen eR LAv, FORdi vAnd ikke kAn diFF-
undeRe iGenneM støBejeRn. FOR At MiniMeRe vAndinGs-
BeHOvet ydeRLiGeRe, Findes deR FORskeLLiGe vAndinGs-
systeMeR sOM tiLBeHøR tiL FLORAFORM. BLOMsteRkuMMeR 
i støBejeRn eR ROBuste OG HAR en LAnG Levetid. 
BLOMsteRkuMMens FunktiOn OG udseende eR uændRet 
i HeLe dens Levetid.

denne FOLdeR indeHOLdeR et pROduktpROGRAM Med 
et BRedt sORtiMent AF BLOMsteRkuMMeR, i et MAteRiALe, 
deR HAR væRet en deL AF Byens RuM i ÅRHundRedeR.
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Monika Gora

MG.12.3020 kungsan Blomsterkumme ø1400, 1.053 liter  

ubehandlet støbejern

MG.12.3021 kungsan Blomsterkumme ø1400, 1.053 liter 

Behandlet støbejern 

MG.12.3022 kungsan Blomsterkumme ø1000, 356 liter 

ubehandlet støbejern

MG.12.3023 kungsan Blomsterkumme ø1000, 356 liter 

Behandlet støbejern

MG.12.3024 kungsan Blomsterkumme ø500, 45 Liter 

ubehandlet støbejern

MG.12.3025 kungsan Blomsterkumme ø500, 45 Liter 

Behandlet støbejern

04    Floraform

produkter   Floraform

kunGsAn 

Kungsan Blomsterkumme findes i tre størrelser, der med deres form 
og størrelser dækker spektret fra store offentlige rum til private haver. 
den største af blomsterkummerne kan beplantes med op til 5 meter høj 
beplantning og således opdele rum eller afskærme for udsyn.  

den største blomsterkumme har en bund, der er tilpasset en palleløfter. 
Herved er den enkel at transportere og flytte. Der findes forskellige 
vandingssystemer til kungsan blomsterkummerne.

sinus

Sinus blomsterkumme har med sin har med sin figur af sammensatte 
kurver figur en række anvendelsesmuligheder ud over den primære 
funktion som blomsterkumme.
sinus blomsterkummer passer ind i hinanden som puslespilsbrikker. 
Hvor flere Sinus er opstillet sammen, kan de sammensættes i en stor 
variation af mønstre og figurer. De kan eksempelvis skabe labyrinter, 
optræde som beplantede, trafikregulerende elementer eller adskille 
halvprivate uderum fra offentlige. 

de skjulte ben muliggør luftcirkulation under blomsterkummen og 
sikrer, at kummen er enkel at flytte. Blomsterkummen har plads til 
vandingssystem i bunden.

165
82

55

kH.12.3022

KH.12.3022 sinus Blomsterkumme  

ubehandlet støbejern 

KH.12.3023 sinus Blomsterkumme  

Behandlet støbejern

Knud Holscher



produkter   Floraform

Floraform    05

Jeremy Dean

BLOMsteRkuMMen 

Blomsterkummen findes i to størrelser. Den kan med sit store format 
indgå i det offentlige rum eller i store haveanlæg.
Blomsterkummen stilles på tre ben som oprindeligt tegnet eller på en 
støbt ring. ved nivellering på skrånende terræn kan det være en fordel 
at stille Blomsterkummen på ringen. 

Til blomsterkummen findes planteindsatser, vandingsindsatser og 
vandingssystemer.

 stORtORGet, kARLsHAMn
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jd.12.3014

JD.12.3010 Blomsterkumme ø1700  

ubehandlet støbejern

JD.12.3011 Blomsterkumme ø1700  

Olieret støbejern

JD.12.3012 Blomsterkumme ø1700  

Malet støbejern

JD.12.3013 Blomsterkumme ø1200  

ubehandlet støbejern

JD.12.3014 Blomsterkumme ø1200  

Olieret støbejern

JD.12.3015 Blomsterkumme ø1200  

Malet støbejern

JD.12.3026 Ring for blomsterkumme ø1200

 ubehandlet støbejern

JD.12.3027 Ring for blomsterkumme ø1700  

ubehandlet støbejern



vOLuMen i kunGsAn ø1400

tiLBeHøR tiL kunGsAn 

vandingssystemer:

•  kapillær system, indsats i rustfrit stål, kapacitet: 420 liter
•  Overløbsrør, 130 mm eller 280 mm over bunden
•  dobbelt bund

Overløbsrør er fastmonteret i blomsterkummen. de tillader et lille 
vandlager i blomsterkummens bund, inden vandet ledes væk. 

kapillærsystemet er udført i rustfrit stål. Monteret i blomsterkummen 
giver det plads til et 420 L vandreservoir i plantekummens bund. 
systemet består af vandingsrør, bund, kapillærrør og overløb.  

dobbeltbunden kan anvendes i den mellemste størrelse kungsan. 
den giver plads til et vandreservoir i plantekummens bund. Bunden 
leveres med vandingsrør.

GH.13.1055 vandingsindsats til ø1200

GH.13.1051 kapillær system, 420 L

GH.13.1058 Overløbsrør 4 stk. á 280mm

GH.13.1059 Overløbsrør 4 stk. á 130mm

H20

Plantemuld

1. vandingsrør

CA 220 Liter

CA 390 Liter

CA 443 Liter

130

280

06    Floraform

tilbehør   Floraform

GH.13-1051

pRincipskitse GH.13.1051

2. kapillærrør

3. Overløbsrør



GH.13.1054 vandingsindsats til ø1700

GH.13.1055 vandingsindsats til ø1200

GH.13.1056 vandingstank m udstyr til ø1200 2x8,5 liter

GH.13.1057 vandingstank m udstyr til ø1700 3x17liter

GH.13.1059 Overløbsrør 5 stk. á 130 mm

tilbehør   Floraform

Floraform    07

GH.13.1054

ekseMpeL pÅ vAndinGstAnke 

GH. 13.1052
GH.12.3014

GH.13.1053

tiLBeHøR tiL BLOMsteRkuMMen 

vandingssystemer:

•  vandingstanke
•  vandingsindsats (dobbeltbund)
•  Overløb 130 mm

dobbeltbundene giver plads til et vandreservoir i plantekummens bund. 
Bunden monteres uden brug af værktøj og leveres med vandingsrør.

vandingstanke kobles sammen i et antal der tilpasses plantekummens 
størrelse og indbygges i det nederste muldlag. tankene leveres med et 
vandingsrør.

Overløbsrør er fastmonteret i blomsterkummen. de tillader et lille vand-
lager i blomsterkummens bund, inden vandet ledes væk og de kan kom-
bineres med vandingsindsats og vandingstanke.

vandingsindsats og vandingstanke kan bruges direkte i blomsterkum-
men eller sammen med planteindsats.

planteindsatsen:

Til Blomsterkummen er der fremstillet en planteindsats i glasfiber. 

planteindsatsen gør det muligt nemt at skifte beplantningen. 

Ved brug af flere planteindsatser pr. blomsterkumme bliver det muligt 
at forberede næste beplantning andet steds og flytte den tilplantede 
planteindsats ud i byens rum, når den er etableret. 

planteindsatsen til den mindste blomsterkumme ø1200 mm har 3 
løftekroge.
planteindsatsen til den største blomsterkumme (ø1700 mm) har 4 
løftekroge og der er indlagt et stålrør der sikrer at indsatsen ikke 
deformerer ved løft.

GH.13.1052 planteindsats til ø1700 mm

GH.13.1053 planteindsats til ø1200 mm
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