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Corten

Green City Planter Corten är en mycket tuff kruka 
som passar i de flesta miljöer. Corten är ett speciellt 
stål som får en roströd finish när det exponeras för 
väder och vind vilket ger ett mycket tåligt ytskikt med 
unikt utseende. Cortenplåten får gradvis sin roströda 
yta och den blir bara vackrare med åren. Green City 
Planter Corten tillverkas i cortenstål med svenskt ur-
sprung. Högkvalitativ stansning, bockning och svets-
ning ger en kruka med  mycket hög stabilitet och solid 
känsla. 

Certifierad kruka!
För att säkerställa miljömedvetna materialval finns 
Green City Planter Corten certifierad på Byggvarube-
dömningen och Sunda Hus.

Tålig och mobil
Den robusta cortenplåten är mycket tålig och lämpar 
sig för hård användning i exempelvis offentliga miljö-
er. Green City Planter Corten med lite högre tassar 
lämpar sig därför att flytta med exempelvis pallgaffel 
efter behov. 

Artikelnr:
Mått (mm)

l b h
Med hög tass ca 80 mm:

20601 800 800 550
20603 1200 800 550
20605 1200 1200 700
20607 1450 1450 1050

Med låg tass ca 5 mm:
20602 800 800 550
20604 1200 800 550
20606 1200 1200 700
20608 1450 1450 1050
20610 valfritt mått lxbxh

Cirkulära med låg tass ca 5 mm:
20621 Diam. 800 450
20622 Diam. 1200 450
20623 Diam. 1000 800

Överst och mitten: Green City Planter Corten agerar 
pollare vid IBM respektive Stockholm Science and Inn-
ovation School. Artnr: 20601. Nederst: Cortenkrukor 
på en innergård i Stockholm. Artnr: 20601. T.h överst: 
Rejäla cortenkrukor hos Fortum, Stockholm. Artnr: 
20607. T.h nederst: Runda cortenkrukor på takterrass i 
Solna. Projekt och foto av Urban Green AB. Artnr: 20623.

Green City Planter
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Tuff och rough

CORTEN

foto: Urban Green AB
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Corten

Green City Planter

Ett miljövänligt och levande material
”COR-TEN® är ett höghållfast, låglegerat svetsbart 
konstruktionsstål med exceptionell väderbeständig-
het. Stålets kemiska sammansättning gör att det bild-
as ett rostskikt som täcker ytan utan att förändra de 
mekaniska egenskaperna hos stålet. Rostskiktet 
skyddar inte bara stålprodukterna mot väder och 
vind, utan det ger också en unik finish.” (Källa: SSAB 
Weathering, 2020)

Underst: Cortenstålet i det nytillverkade planterings-
kärlet har just börjat rosta. Artnr: 20607.
Under t.v och t.h: Planteringskärl där cortenstålet har 
utvecklat sin typiska röd-bruna yta. 

Cortenstålet ut-
veckar gradvis sin 

roströda patina

Observera att cortenstålet och det avrinnande 
vattnet från planteringskärlen kan färga av sig på 
t ex ljusa markbeläggningar eller kläder under 
rostprocessens första faser! 
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Till höger: Rund cortenkruka med diameter 1200 mm 
och höjd 300 mm (Artnr: 200622 (standardhöjd 450))
Under t.v: Rejäla planteringskärl om hela 
3170x600x720 mm. Planteringskärlen har en lutande 
botten anpassade till takets lutning så att överkanten 
blir horisontell!
Under t.h och nederst: Planteringskärl med träsits och 
ett litet, kundanpassat bord. Träsitsen är tillverkad i 
Accoya-trä och bordet lackat i RAL-kulör 7016.

foto: Torgny Henriksson


