Brand:

LEERBAEK skaber nye innovative måder at gøre planter til en naturlig del af fremtidens
hjem. Blomster og planter skaber liv og personlighed i hjemmet, samtidig med at de
har en afstressende og ofte luftrensende eﬀekt.

Hos LEERBAEK brænder hjerterne for nye ideer og trends, designet kan beskrives
som minimalistisk, bæredygtigt med et strejf af nordisk æstetik.

LEERBAEK er en ny og kreativ virksomhed, med grundtanke om at levere design, der
ikke går på kompromis med kvalitet og bæredygtighed.
Team:

Stifteren af LEERBAEK er Ida Leerbæk. Ida er uddannet møbel- og interiørdesigner

med speciale i entrepreneurship og har i sin iværksætterkarrierer valgt at have fokus
på planter og deres virken ude i hjemmene samt fokus på miljøet.

Med Idas passion for naturen er det vigtigt at have den tæt på også selvom hun bor i
storbyen, derfor har hun valgt at designe produkter der inddrager planter i indretningen.

Med hendes møbel- og interiør uddannelse har hun tidligere arbejdet med praktiske

løsninger til hjemmet, og det viser hun endnu engang med hendes første produkt på
markedet, PlantWire.
PlantWire Sort

PlantWire giver dig mulighed for at dyrke nature - også indenfor. Med PlantWire vil dine
planter fremstå som små kunstværker, da det minimalistiske planteophæng giver alt
opmærksomheden til planten.

PlantWire er nem at sætte op og kræver kun en enkelt skrue. Hos LEERBAEK vil vi

gerne skåne miljøet, derfor er PlantWire er produceret i Danmark, da det for os ikke
giver mening at sende produktet halvvejs rundt om Jorden. En anden lige så vigtig
faktor for os, er at vi gerne vil støtte dansk håndværk og produktion.

PlantWire fås også i guld og terracottakrukker kan tilkøbes. NB: Der medfølger ikke

skrue til opsætning, da det anbefales at der bruges en skrue der er beregnet til vægtypen hjemme hos dig.

PlantWire - Small ø10 cm Large ø14
Maks vægt - 5 kg

Pris: Small 200,- Large 250,PlantWire Guld

PlantWire kan give dine blomster, planter eller krydderurter et helt nyt udtryk, som led i
en svævende køkkenhave eller som kunst på væggen. PlantWire kan både hænge

alene, sammen med flere PlantWires eller med andre vægdekorationer, for eksempel
som del i en vægcollage.

PlantWire er nem at sætte op og kræver kun en enkelt skrue. Hos LEERBAEK vil vi

gerne skåne miljøet, derfor er PlantWire er produceret i Danmark, da det for os ikke
giver mening at sende produktet halvvejs rundt om Jorden. En anden lige så vigtig
faktor for os, er at vi gerne vil støtte dansk håndværk og produktion.

PlantWire fås også i sort og terracottakrukker kan tilkøbes. NB: Der medfølger ikke

skrue til opsætning, da det anbefales at der bruges en skrue der er beregnet til vægtypen hjemme hos dig.

PlantWire - Small ø10 cm Large ø14
Maks vægt - 5 kg

Pris: Small 200,- Large 250,-

Terracottakrukke Orange

Få et klassisk og rent look med denne terracottakrukke fra LEERBAEK.

Terracotta er et organisk materiale, der lader planter få luft til deres rødder, så de bedre kan vokse. Terracottakrukkerne bliver kun flottere med tiden, fordi leret ånder og

patinere. Vand, luft og jord gør, at krukken får en rigtig fin patina. Krukkerne kan for eksempel bruges til krydderurter i køkkenet, planter på altanen eller din yndlingsblomst i
stuen. Der medfølger underskål til krukkerne og de passer perfekt til PlantWire!
Pris: Small 75,- Large 100,-

Terracottakrukke Grå

Terracotta er et organisk materiale, der giver planterne luft til deres rødder, så de bedre kan vokse.

Få et klassisk og rent look med terracottakrukken fra LEERBAEK. Terracottakrukkerne
bliver kun flottere med tiden, fordi leret ånder. Vand, luft og jord gør, at krukken får en
rigtig fin patina. Krukkerne kan for eksempel bruges til krydderurter, køkkenhaven og
yndlingsblomsten. Der medfølger underskål til krukkerne og de passer perfekt til
PlantWire!

Pris: Small 75,- Large 100,-

