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Bring naturen inn med selvvanning



BEDD med selvvanning

Våre modulære plantekasser i stål har blitt svært godt mottatt 

etter lanseringen i 2017. Norsk design og produksjon, sammen 

med de unike mulighetene for variasjon i løsninger,  

har skapt begeistring hos både privatpersoner og profesjonelle 

interiør- og landskapsarkitekter. 

I 2019 vil BEDD lansere to selvvanningskasser som gjør det mulig 

å skape flotte og frodige plantekasser innendørs eller under tak. 

Innsatsene er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren BT 

plast i Halden, som har mange års erfaring med gode selvvannings- 

løsninger.

 

De første selvvanningskassene vi lanserer passer til kasser med 

målene 60x60x40 cm og 120x40x50 cm. Det gir god jorddybde 

og mulighet til å bygge systemløsninger i lengde og/eller vinkel. 

 

Det ytre kammeret er 100% vanntett og fungerer som vannreser-

voar. Det indre kammeret har to til tre uthulinger med drenerings-

hull som fungerer som ”jordveker”. Ved å hardpakke den nederste 

jorden i disse uthulingene, vil vannet fra den ytre tanken trekkes 

opp i jorden og få plantenes røtter til å søke seg nedover. 
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60 x 60 x 40h – sort/hvit lakk

med bunn og hjul



Mange muligheter

Enkel kasse 60 x 60 x 40h med bunn og hjul

En enkel og elegant modell som kommer i hvit eller sort 

lakk. Godt jordvolum gir mulighet for planting av busker 

og små trær.

Lang løsning 240 x 40 x 50h med bunn og ben

Denne modellen fungerer godt som romdeler uten å  

ta for mye gulvplass. Med bunn og ben løfter den seg  

ca 10 cm fra gulvet, noe som gir god tilgang for støvsuger 

eller gulvklut. 

Vinkel 280 x 120 x 50h uten bunn

Med 100% vanntette selvvanningskasser, er det ikke  

alltid nødvendig med bunn og ben. Denne modellen  

gir en fin innramming for en sittegruppe. 

Vinkel 360 x 280 x 50h uten bunn

Med systemet fra BEDD kan man også bygge store  

løsninger som rammer inn soner eller sitteplasser for  

flere. Så lenge man tar hensyn til selvvanningskassenes 

mål, er mulighetene mange!



Selvvanningskasser gjør det trygt  

å reise på sommerferie! 

Sommeren 2018 var nådeløst varm og tørr. Det skapte  

utfordringer for alle som forlot hjem og kontorer for å ta ferie. 

Med selvvanningskasser fra BEDD er det mindre grunn til å  

bekymre seg. Vannreservoaret tar 15-20 liter vann som gradvis 

trekkes opp av jordvekene. For BEDD under åpen himmel  

anbefaler vi å bore noen hull i siden av innsatsen, slik at over-

skuddsvann fra kraftig nedbør kan slippe ut gjennom dreneringen 

i BEDD kassen. 

Kontakt oss gjerne for å høre mer.

BEDD AS

Rådhusgata 28 – 0151 Oslo

post@bedd.no - mobil: 99 27 43 71


