
Luftrensende planter

Grafi ske elementer

 

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel

Doluptate vitaquas

Findes i fx maling og lak. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
svimmelhed, hovedpine, kvalme og 
opkast efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen

Bruges til fremstilling af fx plastik, 
syntetiske fi bre, narkotika og pesticider 
og kan også fi ndes i tobaksrøg, 
udstødning fra biler, lim og maling. 
Symptomer forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation af øjnene, døsighed, 
svimmelhed, øget hjertefrekvens og 
hovedpine.

Benzen

Findes i fx papirsposer, vokspapir, 
papirservietter og syntetiske stoff er. 
Symptomer forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation i næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, tobaksrøg 
og udstødning fra biler. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
irritation i mund og hals, svimmelhed, 
hovedpine, lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, gulvvoks, 
gødning. Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. øjenirritation, hoste og 
ondt i halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan
luftrensende planter optage



Folder 

3-fl øjet 10x10 cm folder

www.� oradania.dk

Bevar dig vel 
– med planter i boligen
● Planter kan mere end at stå til pynt!
● Planter kan skabe et sundere indeklima.
● Planter kan optage giftstoff er og producere ilt.
● Planter kan have en beroligende eff ekt. 

Forskning dokumenterer, at mange planter har en 
gavnlig eff ekt på den luft, som du indånder hver dag. 
Med de rette planter kan du skabe et sundere og bedre 
indeklima i din bolig.

Se fotos og mere information om luftrensende planter 
på  www.fl oradania.dk 

 
Findes i fx maling og lak. 
Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. 
svimmelhed, hovedpine, 
kvalme og opkast 
efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen

Bruges til fremstilling 
af fx plastik, syntetiske 
fi bre, narkotika og 
pesticider og kan også 
fi ndes i tobaksrøg, 
udstødning fra 
biler, lim og maling. 
Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. 
irritation af øjnene, 
døsighed, svimmelhed, 
øget hjertefrekvens og 
hovedpine.

Benzen

Findes i fx papirsposer, 
vokspapir, papirservietter 
og syntetiske stoff er. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. irritation i 
næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, 
tobaksrøg og udstødning 
fra biler. Symptomer 
forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation i mund 
og hals, svimmelhed, 
hovedpine, lever- og 
nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, 
gulvvoks, gødning. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. øjenirritation, 
hoste og ondt i halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage*

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel

*Kilde: Nasa

Soveværelset
Planter kan skabe en 
sundere luft i soveværelset. 

Planter kan give dig en 
bedre nattesøvn. 

Stuen
Planter kan optage 
giftstoff er fra møbler 
og maling i din bolig.

Planter kan skabe en rolig 
stemning i dit hjem.

Kontoret
Planter kan være med til at 
fremme medarbejdernes 
generelle trivsel og sundhed.

Planter kan forbedre 
indeklimaet på kontoret. 

Vedbend
Hedera helix

Kongebegonie
Begonia rex

Væddeløber
Chlorophytum comosum

Guldranke
Epipremnum pinnatum

Bændelbusk
Homalocladium platycladum

Fugleredebregne
Asplenium nidus



Materiale til messe 16. - 17. august

Skilt op evt. ved/på de enkelte 
display om, at skabeloner og 
grafi sk materiale til dette koncept 
er tilgængeligt. 
Producerer Bendt Nielsen?Skab 

mersalg
Konceptet er frit til brug i din 

butik eller i din markedsføring.
Læs mere og fi nd fotos på 

www.fl oradania.dk

Banner for Handelspladsen udstilling
2 x banner 5x1 + 1 x banner 3x1 m
Løbegang top/bund  ca 30 mm – ophænges i alu profi l med gummi strimmel ø 8 mm
Grafi k Db.  med midt indlæg for gennemsigtighed.x

 

www.fl oradania.dk

 

www.fl oradania.dk

 

www.fl oradania.dk

Bevar dig vel 
– med planter i boligen

Bevar dig vel 
– med planter i boligen

 

www.fl oradania.dk



Materiale til messe 16. - 17. august

Banner for strategiplan
280x280 cm

Udføres med gummikant for til alu-profi l.  præcise mål for grafi k 2.8 x 2.8 meter.  
Overmål for gummikant hentes hos Bendt Nielsen.

  

 

AnnonceAbribus Læskur

Bus

Postkort

Markedsføringsidéer
Bevar dig vel – med planter i boligen

Synlighed og ’wau’-eff ekt med luftrensende planter på postkort, med outdoor marketing og annoncer.
Display, skilte og folder til butikken, klar til at kunne anvendes og tilpasses eget brug. 

Læs mere på www.fl oradania.dk

www.fl oradania.dk

 

Bevar dig vel 
– med planter i boligen
Med de rette planter kan du skabe et sundere og bedre indeklima i din 
bolig. Forskning dokumenterer, at mange planter har en gavnlig eff ekt på 
både det fysiske og det psykiske velvære. Planter kan nemlig rense luften 
for giftstoff er og omdanne kuldioxid (CO2) til ilt (O2). Tilmed kan de skabe 
en beroligende eff ekt ved deres blotte tilstedeværelse. 

Bevar dig vel – med planter i boligen
Med de rette planter kan du skabe et sundere og bedre indeklima i din bolig. Forskning 
dokumenterer, at mange planter har en gavnlig eff ekt på både det fysiske og det psykiske 
velvære. Planter kan nemlig rense luften for giftstoff er og omdanne kuldioxid (CO2) til ilt 
(O2). Tilmed kan de skabe en beroligende eff ekt ved deres blotte tilstedeværelse. 

 

Findes i fx maling og lak. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
svimmelhed, hovedpine, kvalme og 
opkast efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen

Bruges til fremstilling af fx plastik, 
syntetiske fi bre, narkotika og pesticider 
og kan også fi ndes i tobaksrøg, 
udstødning fra biler, lim og maling. 
Symptomer forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation af øjnene, døsighed, 
svimmelhed, øget hjertefrekvens og 
hovedpine.

Benzen

Findes i fx papirsposer, vokspapir, 
papirservietter og syntetiske stoff er. 
Symptomer forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation i næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, tobaksrøg 
og udstødning fra biler. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
irritation i mund og hals, svimmelhed, 
hovedpine, lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, gulvvoks, 
gødning. Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. øjenirritation, hoste og 
ondt i halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage

Doluptate vitaquas Doluptate vitaquas Doluptate vitaquas Doluptate vitaquas Doluptate vitaquas Doluptate vitaquas

 

Lad planterne rense luften i dit hjem...

Strålekurv
renser luften for 

Formaldehyd

Fredslinje
renser luften for 

Benzen

Nyrebregne
renser luften for 
Trichlorethylen

Vedbend
renser luften for 

Xylen

Krysantemum
renser luften for 

Ammoniak

 

*Kilde: Nasa

Findes i fx maling og lak. 
Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. 
svimmelhed, hovedpine, 
kvalme og opkast efterfulgt 
af døsighed.

Trichloretylen

Bruges til fremstilling af 
fx plastik, syntetiske fi bre, 
narkotika og pesticider og 
kan også fi ndes i tobaksrøg, 
udstødning fra biler, lim 
og maling. Symptomer 
forbundet med kemikaliet 
er bl.a. irritation af øjnene, 
døsighed, svimmelhed, øget 
hjertefrekvens og hovedpine.

Benzen

Findes i fx papirsposer, 
vokspapir, papirservietter 
og syntetiske stoff er. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. irritation i 
næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, 
tobaksrøg og udstødning fra 
biler. Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. 
irritation i mund og hals, 
svimmelhed, hovedpine, 
lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, 
gulvvoks, gødning. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. øjenirritation, 
hoste og ondt i halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage*

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel



Materiale til messe 16. - 17. august

70x125 cm

70x140 cm

27,5x100 cm

Kontoret
Planter kan være med til at 
fremme medarbejdernes 

generelle trivsel og sundhed.

Planter kan forbedre 
indeklimaet på kontoret. 

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel

Stuen
Planter kan optage 

giftstoff er fra møbler 
og maling i din bolig.

Planter kan skabe en rolig 
stemning i dit hjem. 

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel

Soveværelset
Planter kan skabe en 

sundere luft i soveværelset. 

Planter kan give dig en 
bedre nattesøvn. 

Del dine egne billeder af luftrensende planter #bevardigvel

Soveværelset

 

Findes i fx maling og lak. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. svimmelhed, 
hovedpine, kvalme og opkast 
efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen Benzen

Findes i fx papirsposer, vokspapir, 
papirservietter og syntetiske 
stoff er. Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. irritation i 
næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, 
tobaksrøg og udstødning fra 
biler. Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. irritation i mund 
og hals, svimmelhed, hovedpine, 
lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, 
gulvvoks, gødning. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
øjenirritation, hoste og ondt i 
halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage*

Bruges til fremstilling af fx plastik, 
syntetiske fi bre, narkotika og 
pesticider og kan også fi ndes 
i tobaksrøg, udstødning fra 
biler, lim og maling. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
irritation af øjnene, døsighed, 
svimmelhed, øget hjertefrekvens 
og hovedpine. *Kilde: Nasa

Stuen

Findes i fx maling og lak. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. svimmelhed, 
hovedpine, kvalme og opkast 
efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen Benzen

Findes i fx papirsposer, vokspapir, 
papirservietter og syntetiske 
stoff er. Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. irritation i 
næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, 
tobaksrøg og udstødning fra 
biler. Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. irritation i mund 
og hals, svimmelhed, hovedpine, 
lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, 
gulvvoks, gødning. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
øjenirritation, hoste og ondt i 
halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage*

Bruges til fremstilling af fx plastik, 
syntetiske fi bre, narkotika og 
pesticider og kan også fi ndes 
i tobaksrøg, udstødning fra 
biler, lim og maling. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
irritation af øjnene, døsighed, 
svimmelhed, øget hjertefrekvens 
og hovedpine. *Kilde: Nasa

 

Kontoret

Findes i fx maling og lak. 
Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. svimmelhed, 
hovedpine, kvalme og opkast 
efterfulgt af døsighed.

Trichloretylen Benzen

Findes i fx papirsposer, vokspapir, 
papirservietter og syntetiske 
stoff er. Symptomer forbundet 
med kemikaliet er bl.a. irritation i 
næse, mund og hals.

Formaldehyd

Findes i fx gummi, læder, 
tobaksrøg og udstødning fra 
biler. Symptomer forbundet med 
kemikaliet er bl.a. irritation i mund 
og hals, svimmelhed, hovedpine, 
lever- og nyreskade.

Xylen

Findes i fx vinduesrens, 
gulvvoks, gødning. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
øjenirritation, hoste og ondt i 
halsen.

Ammoniak

Disse giftstoff er kan luftrensende planter optage*

Bruges til fremstilling af fx plastik, 
syntetiske fi bre, narkotika og 
pesticider og kan også fi ndes 
i tobaksrøg, udstødning fra 
biler, lim og maling. Symptomer 
forbundet med kemikaliet er bl.a. 
irritation af øjnene, døsighed, 
svimmelhed, øget hjertefrekvens 
og hovedpine. *Kilde: Nasa

 


