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Læs mere om
muligheder,
farver og
vedligehold

Mangfoldige muligheder
med GROW reolsystem
Charlotte Holm Schau har sammen med WO begået
en genistreg med designet og udviklingen af det
smukke og stilrene reolsystem GROW. Vangerne af
nøje udvalgt Europæisk ubehandlet egetræ giver
sammen med enten egetræshylder eller linoleumsbeklædte hylder et stilrent og enkelt udtryk, der kan
bruges i alle rum - lige fra stuer og værelser til køkken,
entre og kontor. GROW Reolsystem kan udbygges
og deles op i en uendelighed - og bliver derfor aldrig
hverken for lille eller for stort. Eller for gammelt, da
den høje kvalitet og det tidsløse, klassiske danske
design gør, at GROW kan overgå i generationer.
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GROW - vi gi’r dig plads til vokseværk
Med to forskellige GROW start-up pakker giver vi dig mulighed for at starte op med
at designe din helt egen GROW reol - med gennemtænkt fleksibilitet
og uendelige muligheder for udbygning i fokus. Vi kalder dem GROW start-up small
og GROW start-up large. Start-up pakkerne er en nem måde at komme i gang med
GROW på - og lade GROW vokse med dig og dit behov. Både GROW start-up small
og GROW start-up large leveres med sorte linoleumshylder.
Se mere på wo.dk

Bæredygtigt - i mere end én forstand
Når du anvender de medfølgende skruer kan GROW reolsystem og GROW hylde
system rumme en belastning på op til 25 kg pr vange og 10 kg pr. hylde. Derudover
er GROW i valget af materialer produceret med respekt for bæredygtighed. WO’s
Linoleum består udelukkende af naturens egne materialer, og er med sin matte,
varme og bløde overflade lydabsorberende, anti-bakteriel, farveægte og som et
ekstra plus reflekterer linoleum ikke solens stråler.

GROW Hyldesystem - helt enkelt
Grow hyldesystem er designet og produceret efter de samme principper
som Grow reolsystem. Og du kan frit vælge mellem hylder af linoleum eller
egetræ og montering med hyldestropper af kvalitetskernelæder eller
med metalhyldeknægte i messing eller rustfrit stål.
Når vi siger fleksibilitet - så mener vi det.
Får du en hylde til overs i reolsystemet, så husk, at du kan få
læderhyldestropperne uden tilhørende hylder.

Det skal være nemt
Når først hyldestropper, hyldeknægte eller
egetræsvanger er monteret på væggen,
foregår resten af opsætningen helt uden
brug er værktøj.
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