Effortless Indoor Gardening
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Enkel
inomhusodling
Tregren erbjuder enkel och frodig inomhusodling.

GENIE

Kitchen Garden

Genie köksträdgård har utvecklats för enkel inomhusodling. Active
Growing Technology™ är en viktig del av Genie och ser till att alla kan bli
framgångsrika trädgårdsmästare, oavsett tidigare erfarenhet.
Genies kompakta och moderna design samt användarvänliga funktionalitet
möjliggör inomhusodling i varje hem.

design by sebastian jansson
developed and manufactured in finland

Färskt, välsmakande
och ekologiskt
Kärnan i varje god måltid är färska ingredienser
av högsta kvalitet.
Växter som sallader, örter och grönsaker ska vara färska för att vara av
allra högsta kvalitet.
Dessutom innebär närodling ett betydligt mindre ekologiskt fotavtryck.
Detta är några av orsakerna till att stadsodling är en snabbväxande
megatrend.
Matens ursprung och renhet blir allt mer relevant, vilket gör att
livsmedelsproduktionen återigen blir lokal.
Vad kan vara mer lokalt producerat än grönsakerna som du odlar i
ditt eget hem? Herbie är den perfekta lösningen för odling av växter
inomhus.

f a c t s h ee t

f a c t s h ee t

genie Köksträdgård

genie Växtlampa

Den energisnåla, smarta och ekologiska Genie förnyar
inomhusodlingen genom att införliva miljömässigt hållbara material,
innovativ teknik, enkel användbarhet med modern design.

produkt

s p e c i f i k at i o n

Genie

Köksträdgård

mått

m at e r i a l

D: 180 · B: 210 · H: 155

Växtlampa

D: 180 · B: 210 · H: 440

v a t t e n v o ly m

4 st. AA batterier

s p e c i f i k at i o n

Genie
mått

Biokomposit

strömkälla

produkt

strömstyrka

1 liter

5,5W, 110V eller 230V

t i l lg ä n g l i g a fä r g e r

m at e r i a l

led

Biokomposit

vä xt l a m pa

ljusflöd e

800 lumen

t i l lg ä n g l i g a fä r g e r

Naturvit · Antrasitgrå · Kolsvart · Citrongul

Naturvit · Antrasitgrå · Kolsvart · Citrongul

b o r t ta g b a r t
växtplan

modulärt
rym m e r e n k r u ka ø=15cm

lampskaft

155
210

GENIE växtlampa
I Genie växtlampa använder vi oss
av den allra senaste tekniken inom
LED-belysning. Dessa LED-lampor
säkrar en minimal strömförbrukning
och ser till att ljusspektrumet är
optimalt för växterna. Med en effekt
på låga 5,5 W ger lampan ett flöde
på 800 lumen av det optimala
spektrumet, vilket är allt ljus som
växterna behöver.

440

180

e ller tr e kru kor ø=8cm

Genialt designad
med flera funktioner
Genie har designats för en
bred variation av växter, från
blommor till grönsaker.
Active Growing Technology™
ser till att de olika typerna
av växter frodas utan extra
ansträngning från din sida.

Tack vare det smarta bevattningssystemet,
som drivs med batterier, kan Genie
användas både inomhus och utomhus.
De särskilt framtagna näringsämnena säkrar
en fortlöpande hög skörd utan extra arbete.
Genie är designad att användas för växter
som odlats någon annanstans eller från
egenhändigt odlade frön, och rymmer
krukor med en diamater på upp till 15 cm.
För att få en snabbare tillväxt och en större
skörd kan du köpa den senaste växtlampan
som extra tillbehör.

Active Growing Technology™ har utvecklats av Tregren, används
i växthus och är baserad på en förbättrad vattenodling.
Active Growing Technology™ möjliggör en upp till två gånger snabbare tillväxt
jämfört med traditionella odlingsmetoder. Bäst av allt är att det är enkelt att odla
örter, sallader och växter – utan någon tidigare erfarenhet. En viktig komponent för
enkel skötsel är näringsämnena, som har utvecklats för inomhusodling. För att göra
det enkelt har vi skapat ett näringsämne som du tillsätter i vattnet var tredje vecka.
Näringsämnet ser till att vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får
en fortlöpande skörd, månad efter månad. Det räcker med 15 minuters skötsel i
månaden för att du ska få en framgångsrik och rolig inomhusodling.

Kompakt och avancerad
Genie är en liten och sofistikerad örtträdgård
designad för användning både utomhus och
inomhus, med Active Growing Technology™.
Utvecklad och tillverkad
i Finland
Primärt fokus under utvecklingen av Genie
var att ha den industriella produktionen
i Finland och att använda den inhemska
expertisen inom produktdesign, utveckling
och materialinnovation. Därför valdes
UPM:s biokomposit som material för
huvudstrukturerna. Genie tillverkas av
UPM ForMi, som är baserad på förnybara
cellulosafibrer.

GENIE växtlampa
Med Genie växtlampa använder vi oss
av den allra senaste tekniken inom LEDbelysning. Dessa LED-lampor säkrar en
minimal strömförbrukning och ser till att
ljusspektrumet är optimalt för växterna.

Smarter with bio-composite
UPM ForMi uppfyller alla kvalitetskrav
och miljökriterier. Biokompositen har en
levande utformning och känsla jämfört med
traditionella polymerer. Fördelarna med
denna biokomposit är dess miljövänlighet,
då materialet kan innehålla upp till 50%
träfibrer.

Genie växtlampa av standardstorlek kan
användas för två olika höjder: 30 cm och 44
cm. Med extra lampskaftsmoduler kan du
höja lampan till 58 cm och 72 cm. Du kan
snabbt och enkelt byta ut lampskaften utan
några verktyg. Genie växtlampa kan även
användas i vanliga krukor.

Med en effekt på låga 5,5 W ger lampan
ett flöde på 800 lumen av det optimala
spektrumet, vilket är allt ljus som växterna
behöver.

Design by

Sebastian jansson
formgivare Sebastian Jansson
Sebastian Jansson är en gryende och mångsidig
formgivare. Hans vision är både kontemporär
och internationell i sitt uttryck av form, material
och presentation. Han har deltagit i en rad
aktiviteter som redan har definierat honom som
en av Finlands blivande talanger i en generation
av unga formgivare, som har velat fly skuggan av
skandinavisk modernism. Jansson har studerat
industriell formgivning vid Aalto universitet,
Politecnico di Milano och ENSCI-Les Ateliers.
I dag har Jansson sin bas i Helsingfors, där han
leder design av produkter, rumsliga miljöer och
varumärkesprofilering.
Jansson har styrt den industriella
formgivningen av Genie och förändrat Tregrens
varumärkesidentitet. Samarbetet inleddes
efter instruktionerna att utveckla en prisvärd
och kompakt konsumentprodukt för aktiv
odling av växter i hemmet. Den mjukt kantiga
formen, lämpliga mått och en nydefinierad
produktarkitektur skapar en exakt enhet
av komponenter. Genie är en solid och
välgrundad produkt som integrerar miljömässigt
hållbara material, innovativa funktioner, enkel
användbarhet och modern estetik.
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