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Botanic Engineering
Case:
BLOXHUB

”BLOXHUB er et ganske specielt sted. De
virksomheder, der er tilknyttet stedet, går op i
design og fremtidsforskning, så vi måtte tænke
innovativt, da vi skulle indrette det. Der var brug
for en WOW-effekt, og den fik vi fra planterne.
Samtidig skulle vi også tage stilling til, hvad vi
kunne gøre for at forbedre akustikken og
rumligheden. Der spiller planterne også en
væsentlig rolle. Vi gik bevidst efter de lidt skæve
vækster, da de giver en mere interessant effekt.
Alt i alt er det et vellykket projekt, hvor OXYGREEN
var med fra starten, og vi havde fordelen af deres
ekspertise og viden. Det har simpelthen været
super gennemført, og tilbagemeldingerne er det
WOW, vi håbede på.”

Gudny M. Gudlaugsdottir, landskabsarkitekt,
Danielsen Urban Landscape

Øer og
afskærmning

OXYGREEN har stået for beplantningen af BLOXHUB
i BLOX-bygningen på Bryghuspladsen i København.
BLOXHUB er et fagligt netværk og kontorfællesskab
for bæredygtig byudvikling. Her videndeler og
samarbejder 300 små og store virksomheder, byer,
organisationer og forskningsinstitutioner for at
skabe bedre byer.
BLOXHUB er et innovativt miljø, hvor det arkitektoniske og indretningsmæssige udtryk er nytænkende og
bæredygtigt. Beplantningen er en del af dette udtryk
og tilfører en fascinerende effekt til kontorlandskabets stilfulde elementer af unikt dansk design og
store panoramavinduer.

Beplantningen bruges til at skabe øer og afskærmninger i de store åbne arealer.
Der er plantet 113 planter/palmer i forskellige højde fra 100-270 cm. Palmerne er plantet i kera
mikkrukker fremstillet af keramiker Christian Bruun. Dicksonia antartica (træbregner), Strilitzia
regineae (paradisfugl), Phildendron selloum (fligphilodendron) og Opuntia indica (figenkaktus)
m.fl. skaber et levende plantemiljø, så det grønne rum illuderer skov og natur i flere niveauer.
Beplantningen giver udover en visuel oplevelse også et forbedret indeklima ved et stort optag af
CO2 og eventuelle skadelige stoffer, som måtte forekomme i luften.

”Da vi etablerede BLOXHUB, var det
helt vildt at opleve den forskel, det
gjorde, da planterne kom ind. De
trækker naturen indenfor og er med
til at forbedre luftkvaliteten. Nogle
steder er det helt magisk at gå igennem de høje planter. Det er noget,
der bliver lagt mærke til herinde.”

Signe Galschiøt,
Community Manager BLOXHUB

Keramikkrukkerne,
som de store palmer er
plantet i, er designet og
produceret af keramiker
Christian Bruun og er en
del af den unikke indretning, der er kendetegnende for BLOXHUB.

Krukker
forstærker
indtrykket

Cylinder wheat ø 46 cm

Cylinder oak ø 46 cm

”For mig handlede det om at arbejde med farver
og overflader, der understøtter det, der er i den
danske arkitektur, som også ses i BLOXHUB.
Samtidigt har Jeg forsøgt at gentage nogle af de
strukturer og farveskalaer, der også er i planterne.
Krukkerne, der kan stables til søjler, løfter planterne op, hvor man forventer en palme skal være.
Det gør, at man føler sig godt tilpas, og dem der
arbejder der oplever, at der er skabt privatliv ved

Cylinder still ø 46 cm

hjælp af krukkerne og planterne. Krukkerne er
brændt med træ der giver de naturlige farvevariationer, de kan stables, og i bunden er der er en
skjult hjulplade i der gør dem flytbare. Vi har lavet
en meget traditionelt udseende krukke der giver
god trivsel, men med flere nye funktionelle
løsninger. Det var det der var opgaven”

Christian Bruun, keramiker, Christian Bruun Cph
Cylinder rain ø 70 cm

Unik
integreret
løsning

BLOXHUB har opnået en unik integreret løsning
v.br.a. møbler, planter og lys. Botanic Engineering
delen med Savanne Effekt fra OXYGREEN
konceptet kommer her til sin fulde ret.
Mennesker er biologisk skabt til at leve i naturen,
og trives ofte ikke i det byggede miljø. Mennesker
foretrækker savanne-lignende landskaber med
varieret bevoksning, spredte træer og vand.

En anderledes løsning af landskabsarkitekten,
med ophængte Hedera ’Montgommery’ der
giver levende effekt

Velholdte planter byder velkommen
Vore planter er af højeste kvalitet og
de kommer fra kontrollerede gartnerier,
som ikke har truede plantearter i sortimentet.
Når Oxygreen indretter med planter er det altid
med præsentation, miljø og indeklima for øje.

Naturen har velsignet os med dekorative
“friskluftsfabrikker”, så hvorfor ikke lade dem
producere i døgndrift og fx nedsætte fravær.
Kontakt os allerede i dag for at høre mere og
få et uforpligtende tilbud.
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Oxygreen Botanic Engineering skaber et sundt indeklima samt en repræsentativ indretning – udelukkende ved brug af planter.
Vi står for professionelle totalløsninger med dekorative planter, og giver indeklimaet sunde vækstmuligheder med motiverede medarbejdere.
Oxygreen er et nystartet firma, men vi har 40 års erfaring i at indrette, etablere og vedligeholde planter – såvel til
private som til offentlige virksomheder og institutioner.

