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Ambius och Naava inleder samarbete för att ta
inomhuslandskapsarkitektur till nya nivåer
Naavas smarta växtvägg är unik; en fullt automatiserad luftrenare, luftfuktare och levande
växtvägg. Kombinerat med Ambius stora service- och säljnätverk i såväl Sverige som globalt
fortsätter människovänliga inomhusutrymmen att öka.
Det nordiska healthtech-företaget Naava har skapat en unik innovation som kombinerar
teknologi och natur för att hämta en del av naturen till inomhusmiljöer. Naava har ett flertal
funktioner: den är en fullt automatiserad luftrenare, luftfuktare och levande växtvägg allt i ett.
Prisbelönt för sin design och innovativa teknologi, är Naavas smarta växtvägg en visuell
demonstration på att människor mår bra i byggnader världen över.
Ambius är ett globalt serviceföretag specialiserat på interiör och exteriör landskapsarkitektur
med ett nätverk av över 2500 trädgårdsodlingsspecialister, botaniker och
landskapsarkitekter i Nordamerika, Europa och Asien. I Sverige är Ambius det största
företaget i sin bransch med det mest utbredda försäljnings- och servicenätet i landet.
Naava och Ambius har inlett ett samarbete för att hämta nordisk skogsluft och dess
hälsofördelar till inomhusmiljöer, där vi spenderar största delen av vår tid. Från och med
denna månad kommer Ambius att vara återförsäljare och servicepartner för Naavas smarta
växtväggar. Samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på Sverige med planer på att
expandera till andra marknader i framtiden.
“Vi är mycket mer kreativa, smarta och lyckliga utomhus. Även om vi i Sverige har ren luft
och natur utomhus, spenderar vi i genomsnitt 22 timmar av dygnet inomhus. På Naava
återförenar vi människan med naturen. Vi har skapat framtida teknologi som tar vara på
miljoner år av naturens innovation kombinerat med skandinavisk design. Var du än arbetar
ska du känna dig lika pigg som ute i naturen. Vi möjliggör detta genom att hämta frisk,
nordisk skogsluft och äkta natur till inomhusmiljöer. Allt du behöver göra är att: andas”
säger Esbjörn Jagerbro, landschef för Naava Sverige.
“Digitaliseringen förändrar många branscher och möjliggör banbrytande produkter och
tjänster. Genom att kombinera natur och teknologi revolutionerar Naava de gröna
inomhusmiljöerna med sina molnanslutna smarta växtväggar. Som världsledande inom
interiör och exteriör landskapsarkitektur, delar Ambius Naavas vision att skapa
människovänliga och hälsofrämjande inomhusutrymmen med hjälp av naturen. Ambius
Sverige har flest servicetekniker och säljare, vilket möjliggör branschens bästa kundsupport”
säger Stefan Ivarsson, VD på Ambius Sverige.
WIRED UK utsedde nyligen Naava till Finlands hetaste startup och en av de hetaste i
Europa. Det finna över 1000 Naava smarta växtväggar i Europa på företag och
organisationer som Stockholms stad, Samsung, Scandic, SEB, Stockholm School of
Economics och Svea Ekonomi. Naava är för tillfället verksam i Sverige, Finland och USA.

Tilläggsmaterial:
Ladda ner vår referensbok och övrigt material om Naava: https://www.naava.io/sv/ladda-nermaterial
Se videon där Naavas grundare och VD Aki Suodunsaari förklarar varför Naava finns till:
https://www.youtube.com/watch?v=eahOi7VeaB8.
Se vår splitternya animation som tar dig på en resa genom Naavan tillsammans med luften:
https://www.youtube.com/watch?v=WzoxrMnCazM
Ladda ner bilder av Naava på vår hemsida: https://www.naava.io/sv/press
För mer information:
Ambius: Stefan Ivarsson, VD Sverige, +46 765 361040, stefan.ivarsson@ambius.se
Naava: Esbjörn Jagebro, landschef Sverige, +46 (0)722 504 185, esbjorn.jagebro@naava.io
Om Ambius
Ambius är världens största leverantör av interiör och exteriör landskapsarkitektur för
kommersiella miljöer. Ambius erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive
doftsättning och levande växtväggar, vilka kan bidra till att förbättra medarbetarnas
produktivitet, minska frånvaro och öka välbefinnandet i inomhusmiljön. Ambius grundades
1963 och är en division av Rentokil-Initial koncernen. För mer information, besök Ambius på
www.ambius.se eller ta kontakt med Ambius på LinkedIn, Twitter eller Facebook.
Om Naava
På Naava återförenar vi människan med naturen. Vi gör de smartaste växtväggarna i
världen för att hämta in naturen. Vi har skapat framtida teknologi som tar vara på miljoner år
av naturens innovation kombinerat med skandinavisk design. Var du än arbetar ska du
känna dig uppfriskad som ute i naturen. Vi möjliggör detta genom att hämta frisk, nordisk
skogsluft och äkta natur till inomhusmiljöer. Allt du behöver göra är att: andas.
www.naava.io/sv/

