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Tænk, hvis du kunne gå rundt i en jungle, og være 
på arbejde samtidig. Tænk, hvis du i din kaffepause 
kunne gå rundt med en vandkande, snakke og nusse 
om planter, se dem trives, og vokse mod lyset.  Med 
kontorbeplantninger fra TagTomat kan du dette. Du 
kan følge med i årets gang og se, hvordan planterne 
om vinteren står lidt stille, og hvordan de med forårets 
og sommerens komme eksploderer i vækst og skaber 
glæde.

Planter er godt for indeklimaet, de producerer ilt, 
og de kan også nedbryde skadelige stoffer, som vi 
omgiver os med i hverdagen. Desværre er der i mange 
kontormiljøer skadelige stoffer i luften, som kan skabe 
sygdomssymptomer, men planter kan afhjælpe dette. 

Ikke alene renser planter luften, men planter kan også 
være medvirkende til at sænke stressniveau hos folk, 
i nogle tilfælde øge effektiviteten, skabe et bedre 
indendørsmiljø, gøre ansatte gladere og formindske 
sygdomssymptomer som f.eks. tørre øjne og irriteret 
hud. 

Vi læner os op af mere end tredive års forskning inden 
for indendørs klima, stress og arbejdsglæde  udført af 
bl.a. NASA og forskere fra hele verden, og det er med 
baggrund i dette, at vi har udviklet KontorTomat. 

KontorTomat startede i 2014 med en specialdesignet 
lyddæmpende rumdeler med planter hos SpotOn 
Markerting, som forbedrede akustikken. Det var inden, 
der for alvor kom botanisk ekspertise til TagTomat, så 
plantevalget den gang var ikke optimalt.
Nu ved vi bedre end at sætte kål indenfor, og vi har 
den nødvendige ekspertise til at få dine planter til at  
trives.

I denne folder finder du mere viden om hvor de 
skadelige stoffer kommer fra, hvilke planter der 
nedryder dem og du kan også se flere af vores 
løsninger til kontoret eller hjemmet.

God læselyst,
Mads og resten af holdet bag KontorTomat

INTRODUKTION
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SKADELIGE STOFFER

Vi er til daglig omgivet af mange 
skadelige stoffer, når vi opholder 
os indenfor. Det er ikke noget vi 
kan se eller lugte, men stofferne 
kan forårsage hovedpine, kvalme 
eller irritere slimhinderne, hvis 
mængderne er for høje. Nye 
bygninger skal leve op til høje 
krav om energibesparelse, og det 
betyder, at mange nye bygninger er 
så tætte, at de ikke kan ånde, og de 
skadelige stoffer kan  ophobes.

Hvor kommer stofferne fra?
Mange nye produkter, som f.eks. 
krydsfiner-, spån-, og MDF-plader, 
tøj, møbelstoffer og elektronik 
indeholder stoffer, som over tid står 
og fordamper (afgasser) i dit hjem 
eller på din arbejdsplads.
Når man fremsiller plastik bruger 
man f.eks. benzen og når nyt tøj 
skal transporteres langt, bruger 
man formaldehyd for at modvirke 
svamp. Alle de her stoffer kan 

skabe et dårligt indeklima, som kan 
være sygdomsfremkaldende. Selv 
små  mængder af enkelte stoffer 
kan i selskab med andre udgøre en 
sygdomsrisiko.

Hvad kan man gøre?
For at reducere eksponeringen af 
skadelige partikler i luften, kan 
man købe miljømærkede produkter, 
eller brugte ting, som ikke længere 
afgasser eller lade beplantningen 
rense luften. 

Hvordan renser planterne 
luften?
Det er planternes samspil med 
mikroorganismer i jorden, som renser 
luften, og altså ikke kun planterne. 
Mikroorganismerne og planterne 
lever i symbiose, så det betyder også, 
at i takt med at fiskebensplanten 
vokser, dens rodnet og antallet af 
mikroorganismer øges, bliver den 
luftrensende effekt også større.

Mikroorganismer i 
jorden nedbryder de 
skadelige stoffer, og 
giver ren luft.
Bostonbregne, 
philodendron og 
fiskebensplante.

Skadelige stoffer

Ilt
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BENZEN
Benzen findes i bl.a. benzin, cigaretrøg, 
opløsningsmidler og bruges til fremstilling af 
plastik. Benzen er kræftfremkaldende og kan give 
fosterskader.
 
FORMALDEHYD
Formaldehyd bruges i vandbaserede produkter, som 
f.eks. lim, maling og lakker, så man undgår, at det 
rådner. Det findes i spån-, krydsfiner-  og MDF-plader, 
og bruges som bakteriehæmmer under transport af 
tøj, hvis det skal langt. Formaldehyd kan give allergi 
og er kræftfremkaldende. 
 
KVÆLSTOFDIOXID
Kommer fra trafikken, så det findes primært i 
nærheden af trafikerede veje. Kvælstofdioxid kan 
nedsætte lungefunktionen, og kan ødelægge fimrehår 
i lunger og luftveje, som skal sikre, at man kan hoste 
bakterier og andet skidt op. 
 
TOLUEN
Findes i benzin, opløsningsmidler og tobaksrøg. 
Desuden udvikles TNT (sprængstof) fra toluen. 
Toluen kan forårsage nerveskader og beskadige 
forplantningsevnen, og kan også være en medvirkende 
faktor til frigivelse af benzen og formaldehyd. 
 
XYLEN
Findes i opløsningsmidler. Xylen kan skade 
nervesystemet, irritere øjne, næse og mund, samt 
forårsage kvalme, svimmelhed og hovedpine.

KULILTE
Kan komme fra brændeovne, hvis forbrændingen 
er dårlig og aftrækket ikke fungerer. Kulilte binder 
sig 3-400 gange lettere end ilt til hæmoglobin, og 
forhindrer derfor iltoptag i kroppen. 
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Nogle planter har brug for direkte sol, andre planter indirekte sol og 
nogle kan vokse steder, hvor der næsten ikke er lys. Derfor har vi lavet 
en zoneinddeling, som nemt og overskueligt sikrer, at dine planter 
placeres det rigtige sted, trives og derved udfolde sig bedst mulig. 

ZONEINDELING

Zone 1
< 1 m

Zone 2
~ 1-2 m

Zone 3
> 3 m  
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ZONE 1: Direkte sollys.
Planterne, der lever her, trives med meget 
sol. Tommelfingerreglen siger, at denne zone 
findes inden for 1 meters afstand fra vinduet. 
Afhængig af etage afstand til nabobygning og 
orientering vil denne afstand være længere 
eller kortere end 1 m. Hængeasparges har det 
rigtig godt her.

ZONE 2: Indirekte sollys.
Planterne, der lever her, vil gerne stå lyst, 
men kan ikke tåle solens skarpe stråler, og 
kan risikere at blive svitset, hvis de står i for 
meget sol. Afstand til vinduet i denne zone er 
ca. 1-2 meter afhængigt af vinduets placering. 
Her vil rigtig mange planter trives.

ZONE 3: Ingen direkte sol, lidt dagslys
Planterne, som lever her, kan klare at stå 
steder, hvor der kun er lidt lys, og tager skader, 
hvis den får direkte sollys. Afstanden større 
end 3 m fra vinduet. Efeu vokser normalt som 
bunddække, og kan derfor trives her.  
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MANIPULERING AF ZONER

Fra zone 2 til zone 3
Ved hjælp af vækstlys, kan man 
manipulere zonerne eller placere 
planter, hvor der intet lys er. 
Er dit kontor stort, eller bor du 
i stueetagen omgivet af høje 
bygninger, vil der ofte være meget 
plads med sparsomt naturligt lys, 
og mulighederne for plantevalget vil 
være begrænset. Det betyder, at en 
plante, som normal trives i zone 1 
kan rykkes ind i zone 2, og planterne 
som trives i zone 2 kan rykkes ind 
i zone 3 og stadig blive sunde og 
smukke.

Hvilke lamper?
Planter benytter det blå og det røde 
lys i det synlige farvespektrum 
til at vokse. Derfor indeholder 
mange vækstlamper ofte kun disse 
farver. Vi bruger vækstlamper, som 
også indeholder hvidt lys, så det 
er behageligt at opholde sig tæt 
ved dem. Lamperne passer i en 
almindelig stor fatning (E27), og kan 
altså gemmes i en lampeskærm, 
hvis man vil det. 

Zone 2 planter trives i zone 3 under vækstlys
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Til venstre
Foto fra d. 23. august 
2017
Nedenfor
120 dage senere. 
Vækstlyset er 
rykket op i loftet og 
planterne strækker 
sig derfor ud over 
kasserne.
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Indretning af spiseområdet til madmesse 
i Lokomotivværkstedet. Her ses bl.a. en 
stor fredslilje i et højt lærketræsmøbel til 
venstre og kokedamaer med sukkulenter 
hængt fra loftet. 
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Plantelisten er kun vejledende og 
ikke udtømmende,  da udvalget af 
planter kan være skiftende fra vores 
leverandører.

Zoneinddeling
Flere af planterne kan godt vokse 
i andre zoner, selvom de her er 
præsenteret under zone 1. F.eks. 
kan planterne i zone 3 også vokse 
i zone 2, men de udmærker sig ved 
at kunne vokse i mørkere omgivelser 
end mange af de andre, præcis 
som planterne præsenteret i zone 
1 udmærker sig ved at kunne tåle 
solen skrappe stråler. Nogle planter 
kan vokse i alle tre zoner, F.eks. kan 
svigermors skarpe tunge vokse i alle 
tre zoner. 

Baseret på forskning
Planterne er valgt ud fra 
forskningsartikler fra forsøg, hvor 
forskere i kontrollerede omgivelser 
har testet planternes evne til at 
neutralisere de skadelige stoffer. Det 
er ofte sket i et lufttæt boks, som 
man har fyldt med en af gasserne, 
derefter målt koncentrationen, 
stillet en plante ind, og målt 
koncentrationen igen efter f.eks. 24 
timer, for at finde ud af, hvor meget  
planten har fjernet
Ud fra forskningsartiklerne har vi 
sammensat en liste over planter 
med forskellige størrelser, farver 
og former, så man kan lave en flot 
plantesammensætning.

PLANTEKATALOG

Vores lille mødelokale 
ved vinduet ud mod 
gaden. Rummet er 
indrettet med en større 
sammenplantning 
med bl.a. banen og 
bånddracaena, der elsker 
lys for at skærme ud mod 
fortorvet.
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Zone 1 Solplanter

Hængeasparges 
Asparagus densiflorus

Dværg daddelpalme 
Phoenix roebelenii

Banan
Musa acuminata ‘Dwarf 
Cavendish’

Bånd dracaena 
Dracaena marginata
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Smaragdblad
Zamioculcas Zamiiflora

Svigermors skarpe 
tunge
Sansevieria trifasciata

Kroton
Codiauem variegatum

Lanseroset
Aechmea fasciata

Zone 1 Solplanter
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Zone 2 Halvskyggeplanter

Bambuspalme
Chamaedorea seifrizii

Bostonbregne
Nephrolepsis exalata 
‘Bostoniensis’

Elefantøre
Alocasia

Drageblodstræ 
Dracaena deremensis
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Zone 2 Halvskyggeplanter

Fiskebensplante
Calathea

Flamingoblomst
Anthurium andraenum

Smaragdfilodendron
Philodendron erubescens

Flig filodendron
Philodendron selloum
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Zone 2 Halvskyggeplanter

Gummifigen
Ficus elastica
 

Gåsefod
Syngonium podophyllum

Marantha
Marantha var.

Guldpalme
Chrysalidocarpus lutecens 
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Guldranke
Epipremnum aureus 

Zone 3 Skyggeplanter 

Fredslilje
Spathiphyllum

Efeu / Vedbend
Hedera helix 
 

Laurbærfigen
Ficus microcarpa
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Zone 3 Skyggeplanter 

Paraplyplante
Schefflera amate

Væddeløber
Chlorophytum elatum

Stuearalie
Fatsia japonica

Stumrør 
Dieffenbachia var.
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Plantevæggen består 
af stiger, hvorpå der er 
hængt køkkenkasser i 
forskellige størelser, og 
med automatisk vanding.
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Social bevidsthed og dansk 
produceret
Køkkenkasserne er produceret af 
en socioøkonomisk virksomhed i 
Aalborg af folk, som skal lære at have 
et arbejde eller af os selv på vores 
værksted i Nordvest i København. 
Det synes vi, giver bedre mening, 
end at få det produceret i udlandet. 

Kombination
Alle vores produkter kan kombineres 
på kryds og på tværs, så det 
endelige resultat bliver skrædderyet 
til præcis dine behov.
Hvis du selv har nogle ideer til, 
hvordan en sammensætning kunne 
se ud, eller en ide til et nyt produkt 
kan vi sagtens lave det. 

Nemme at passe
Det er ikke et problem at passe dine 
kontorplanter med vores produkter. 
De er alle selvvandende, så det 
eneste du skal gøre, er at sørge for 
at vandreservoiret er fyldt op og så 
klarer planterne selv resten. 

Materialer
Vores produkter er så vidt muligt 
lavet af andensorteringstræ fra 
møbelindustrien. Det betyder ikke at 
træet er dårligere, det betyder bare, 
at der kan være knaster i, men det 
kan vi godt lide. Det skaber mere 
spil i træet og giver det endelige 
produkt mere charme.

PRODUKTER
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En del af kontorbeplantning 
ved Fenris Motorcycles. Plantekummerne er 
brugt som rumdelere i kontorfællesskabet.

PRODUKTER

PLANTEVÆGGEN
Plantevæggen består af stiger med 
køkkenkaser på. Plantevæggen 
er ideel til steder, hvor der ikke er 
meget plads eller store åbne steder, 
hvor man har brug for et blikfang.
Der er rig mulighed for at udbygge 
med ekstra stiger, og flytte rundt på 
køkkenkasserne, da de hænger på 
stigen. Det eneste, der skal sættes i 
væggen er stigerne.

LÆRKETRÆSMØBLER
Lærketræsmøblerne er lavet i to 
forskellige højder - en lav og en høj.

RUMDELER
Rumdeleren er ideel i et stort 
kontorlandskab, som mangler  
afgrænsning. Rumdelere hjælper til 
at definere og tydeliggøre rum, og 
kan skabe et bedre lydklima, fordi 
lyden bliver brudt. 
Der er mere jord til rådighed, og 
det betyder, at man kan få større 
planter. 

CORTENMØBLER
Cortenmøblerne fåes i 2 forskellige 
længder, så man kan indkorporere 
en lille bænk, og opbevaring under 
sædet.
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Rumdeler af lærketræ med planter hos 
SpotOn Marketing. Skillevæggen og 
planterne fungerer som lyddæmpere 
og gør det rart at være i lokalet. 

KOMBINATIONSMULIGHEDER
Du kan også kombinere 
lærketræsmøblerne med stiger 
og køkkenkasserne. På den måde 
kan du få en grøn gennemsigtig 
væg midt i rummet, og tydeligere 
definere nogle zoner end med kun 
lærketræs- og cortenmøblerne.

SPECIALDESIGN
Her er eksempler på specialdesign, 
som vi tidligere har lavet i samspil 
med kunden. Hvis du vil have noget 
andet, end det der er præsenteret 
her i folderen, vil vi meget gerne 
hjælpe dig. Alt kan lade sig gøre, 
det er kun fantasien, der sætter 
grænser.
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TILBEHØR

HYLDER
Ubehandlet egetræ. Passer til stien. 
Mål er eksl. beslag. Højde inkl. 
beslag er 15 cm.

Lille: 24 cm x 15 cm x 2 cm
Stor: 68 cm x 15 cm x 2 cm

PUMPESYSTEM
Pumpe og slanger sikrer at 
plantevæggen nemt og sjovt kan 
vandes.

BESLAG
J-beslag. Monteres på køkkenkasser, 
som derefter kan hænges på ting, 
den kan gribe om.

20 mm x 150 mm
Gribearm: 29, 35, 45, 55, 65, 75 
mm

Vægophæng. Monteres direkte på 
væggen. Kommer i sæt. 
20 cm x 2 cm x 9,5 cm

Altanbeslag. Montering af 
køkkenkasser på altan eller 
lignende. 20 cm x 5 eller 8 cm.
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BÆNKE
Lavet i lærke- eller olieret egetræ. 
Lærketræsbænken kan kombineres 
med et vandingssystem, så den 
bliver brugt som vandreservoir for 
f.eks. en plantevæg.
Der er mulighed for opbevaring i 
cortenbedet med bænk.

TILBEHØR

Lærketræsbænk, 80 cm

Cortenkumme med bænk, 80 cm

Cortenkumme med bænk, 120 cm
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KontorTomat er den moderne måde 
at indrette sunde kontormiljøer på. 

Kontormiljøer er ofte præget af et forurenet 
indeklima, som påvirker vores helbred, men 

det kan planter hjælpe med at ændre.
Vores specielt udvalgte luftrensende 

planter kan være med til at forbedre dit 
kontor eller hjem. Udover at rense luften 

har planterne også mange andre kvaliteter. 
Forskning viser, at et grønt indendørsmiljø 

kan være medvirkende til at hæve 
effektivitetsniveauet, skabe glæde på både 

på arbejdspladsen og hjemme, og sænke 
stressniveauet.

Planter kan forvandle dit kontor til et 
behageligere  behageligere rum eller en 

frodig jungle og samtidig give et nyt grønt 
samlingssted for kollegaerne. 

I dette hæfte kan du læse lidt om 
baggrunden for projektet, den 

videnskabelige del af de skadelige stoffer i 
luften og hvordan planterne renser luften, 
KontorTomats udvikling, samt se en del af 

vores planteudvalg og produkter. 
Kom forbi vores kontor på Nørrebro i 

København og se vores frodige plantevæg og 
plantekasseudvalg eller stik hovedet ind til  
en uforpligtende snak om indretning af dit 

kontor eller hjem. 
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