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Mange mennesker tilbringer med arbejde i moderne kontormiljøer op til 90% af deres tid indendøre. I disse
timer udsættes de for en lang række kemiske stoffer, eksempelvis bromeret flammehæmmer. I de senere år er
antallet af danskere, der rammes af astma og allergi steget eksplosivt. Forklaringen er endnu ikke
videnskabeligt set på plads, men et faktum er det, at et sundt indeklima kan minimere risikoen for at blive ramt
af disse sygdomme, ligesom et sundt indeklima gør det langt nemmere at leve med astma og allergi. Markedet
for kontorindretning er de senere år blevet oversvømmet med diverse elektroniske apparater der angiveligt
skaber en sund og ren luft med et godt indeklima til følge. Problemet er bare, at denne effekt hverken er målt
eller dokumenteret på videnskabelig vis. Det er til gengæld en helt anden løsning, som det amerikanske
rumfartsagentur NASA har forsket i gennem en længere årrække. Med henblik på at skabe et sundt indeklima i
rumfartøjer, rumstationer og til senere længerevarende ophold i rummet har man søgt til den mest oplagte
kilde blandt alle - nemlig naturens egen opfindelser. Med det udgangspunkt har NASA fundet frem til en
række planter, man forholdsvist nemt kan få til at trives i vindueskarmen derhjemme og på kontoret, som har
den indbyggede, naturlige egenskab, at de renser luften. Dette er den første bog, der præsenterer de mest
almindelige og letdyrkelige stueplanter, der renser luften. Bogen giver al den tips og vejledning du har brug
for for at skabe et sundt indeklima derhjemme og på kontoret.
Fra bogen Luftrensende stueplanter giver Samvirke giver dig 10 udpluk af planter, der renser luften og
samtidig er … LED vækstlys til stueplanter og planteformering. Så tipper vi dig her til 25 flotte stueplanter
der trives i halv- eller helskygge. Så tipper vi dig her til 25 flotte stueplanter der trives i halv- eller helskygge.

Planter og blomster i hjemmet eller på kontoret er ikke kun dejlige at kigge på. Som Plusmedlem sparer du op
til 90% på over 300. Her er et udvalg af vores mest populære planter lige nu. Som Plusmedlem sparer du op
til 90% på over 300. Fra bogen Luftrensende stueplanter giver Samvirke giver dig 10 udpluk af planter, der
renser luften og samtidig er … LED vækstlys til stueplanter og planteformering. 000 bøger og får også
30-70% rabat på Brætspil og Hobbyprodukter. Mulighederne er mange. Kaktusser, stueplanter, altankasser,
udendørsplanter og krukker. Kaktusser, stueplanter, altankasser, udendørsplanter og krukker. Populære
produkter. Samt adgang til Plusbog Wauw med rabat på oplevelser.
Her er et udvalg af vores mest populære planter lige nu. Har du mange mørke rum og elsker du planter.

