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Fakta
Längd ca 2 m. Bredd ca 70 cm. Höjd är beroende av fundament.
Vikt: ca 800 kg.
Material: konststen eller betong
Flödesmängd: 60 l/min.
Nödvändiga tillbehör: pump..

VIRVLANDE VALAR Flowform
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Ett större vattenkonstverk med en enkammars Flowform som har utloppet som ett litet 
vattenfall på sidan. Den ger ifrån sig ett behagligt rytmiskt ljud och utgör ett vackert 
konstverk på torg, i parker och innergårdar. Fundamentet är integrerat i Flowformen 
och kan gjutas till olika höjd.

För aktuell prisinformation och hela Virbela Ateljés utbud se www.flowforms.se
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Tre virvlande valar.
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Virbela Ateljé

Planering av parkanläggningar. Här en Akalla 
vattentrappa.

Vi hjälper kunden med projekteringen.

Lekbäckar för skolor och daghem.

Fenomenmontrar för upplevelsecentra.

Kurser.

På Virbela Ateljé skapar vi det mesta själva, både design, tillverkning och montering. Vi 
är alla utbildade konstnärer med lång erfarenhet och knutna till internationella nätverk 
för design och pedagogik kring vatten och vattenkonst.

Formgivning med naturen. Vår kunskap är att all form uppstår ur 
rörelse.

Som konstnärer rör vi oss hela tiden mellan polariteter, rytmer, 
formutveckling och  förvandlingar. Och vi gör det i många olika 
material. Särskilt vatten faschinerar oss mycket på grund av dess 
förmåga att avslöja naturens grundformer genom hur det rör sig.

På Virbela Ateljé har vi även lång erfarenhet av pedagogisk de-
sign med vatten.  Vi utvecklar våra kunders idéer om vattenkonst 
så att de blir tekniskt möjliga att skapa och och pedagogiskt väl-
gjorda. vare sig lekplatsen på en förskola eller mellanstadieskola 
eller ett museum eller gymnasiemiljö, ute eller inne. 
 
På vår hemsida hittar du mängder med information om Flow-
forms, vattnets dolda egenskaper och konst. Där kan Du också se 
vad vi gör och få inspiration till nya spännande möjligheter för 
din trädgård, parken eller om du letar efter något annorlunda till 
bostadsrättsföreningens gård. 
 
Välkommen!


