
Squarely bringer 
naturen tæt på dig



Arkitekt og designer Agnieszka Szwarczewska ønsker med sin 
designvirksomhed at gøre verden grønnere

- Vi har alle et ansvar for klodens overlevelse.
Agnieszka Szwarczewska har i flere år arbejdet 
på urbane miljøprojekter, og hun har ligeledes 
været arkitekt hos Velux, men i dag er design-
virksomheden Squarely i fokus for hende, og 
det fokus er et bæredygtigt et af slagsen.
Basen for hende lige nu er nye designproduk-
ter til grønne omgivelser, og hun har en ambi-
tiøs vision om at forsyne alle mennesker med 
et unikt mellemrum med planter, og på den 
måde gøre verden et grønnere sted.

Planten i Squarelys selvvandende plantekasse 
optager CO2 og flygtige, kemiske forbindelser, 
men der er mere i designet, forklarer hun.
- Squarely-plantekassen skal også ses som en 
påmindelse om, at vi alle har et ansvar, siger 
Agnieszka Szwarczewska.

Hun præsenterer Squarely og plantekassen på 
Lifestyle & Design Clusters cirkulære udstilling 

i forbindelse med 3DaysofDesign, og hun ser 
frem til at møde de besøgende.

- Vi er med for at vise vores bud på nye, bære-
dygtige løsninger, som gør hverdagen grønnere, 
forklarer hun med håbet om, at produkterne 
inspirerer private, designere og virksomheder.
- Vores produkter skaber sunde og smukke rum 
med naturlige materialer og planter – uanset 
om du er privat, på arbejde eller i det offentlige 
rum.

Nathalie Gaia Dahl



Noget af det, de besøgende kan se frem, er 
muligheden for at få nye idéer til grønne 
dekorationer.
- Vi viser vores kollektion af planter sammen 
med forskellige accessories, og det bliver muligt 
at mærke og komme tæt på for at finde ud af, 
hvordan produkterne fungerer samt lære mere 
om selvvanding, siger Agnieszka Szwarczewska, 
som ser frem til at fortælle mere om, hvordan 
det er muligt at spare både tid og ressourcer på 
vedligeholdelse af planter.

Plantekasserne er skabt af genbrugstræ, som 
oprindeligt var skabt til noget helt andet, og 
plastikken inde i plantekasserne er produceret 
af genbrugsplast.
- Vi har overbevist en af Europas største produ-
center af plastik om, at vi skal have deres stan-
dardprodukt – men lavet af genbrugsplast. Der-
udover har vi øget vores netværk af små, lokale 
leverandører af genbrugsplast og genbrugstræ, 
siger Agnieszka Szwarczewska.

Idéen med plantekassen er naturligvis, at de 
holder planten i live og sikre dens vækst, og det 
gør den hele døgnet rundt, hvis man glemmer at 
vande, er ude at rejse eller på ferie.
Samtidig øger den klimabevidstheden, og så er 

3DaysofDesign: Circular Furniture and Interior Design

I forbindelse med 3DaysofDesign, slår Lifestyle & 

Design Cluster dørene op til en cirkulær møbeludstil-
ling i Pakhus 11 i dagene d. 3.-5.sep. Her er Squarely 
et af de i alt 27 brands, der med til at sætte fokus på 
grønnere og mere cirkulære designløsninger. Derud-
over vil det feminine designlaboratorium Rundkant 
og kunstneren Nina K Ekman hver især med udgangs-
punkt i genanvendte materialer komme med deres 
kunstneriske og kreative indspark til den cirkulære 
udstilling. 

Vil du vide mere om udstillingen, og hvordan du kan 
komme med på den eksklusive rundvisning, SPEAKERS 
CIRCLE, hvor du får mulighed for at møde alle udstil-
lerne og høre dem fortælle om deres tanker bag de 
cirkulære designs. Du finder det hele HER

der mentalhygiejnen i at være omgivet ag grøn-
ne og levende organismer.
Ifølge Agnieszka Szwarczewska sælges der mere 
end 2,5 milliarder danskproducerede prydplan-
ter om året i Danmark, men mange af dem bliver 
kasseret på grund af manglende pasning.

- Det er spild af ressourcer, og derudover er det 
bevist, at grønne områder har en positiv effekt 
på vores velbefindende. Derfor er det vigtigt at 
invitere naturen med i vores hverdag – både 
ude og inde.


