
Automa�serade hydroponiska produk�onssystem för ver�kal inomhusodling

• Marknadsledande teknik inom yteffek�va ver�kala produk�onssystem
• Egen teknik och design speciellt framtagen av Farmy
• Utveckling av våra egna sensorer, styrsystem och LED armaturer
• Skalbara och modulära system för produk�on av olika slags grödor
• Robust och funk�onell design + energi- och va�ensnåla system
• Passande för lokal året-runt produk�on av grönsaker, kryddor etc överallt

info@farmy.nu
+46 (0) 73 899 14 89

Att odla urbant, nära upphandlare och konsumenter, ger färskare
grönsaker, kortare transporter och mindre svinn. Att slippa importera det
vi kan producera hemma bidrar till Stockholms klimatmål och matresiliens.
Vertikal odling i urbana miljöer, och de system som skapar förutsättningar
för dessa odlingar, är en viktig komponent i att nå detta mål.
Farmys vision och affärsidé är att ta inomhusodling ett par steg längre genom fokus på odling
av grödor med stor smak och näringsinnehåll, samt ovanliga ätbara växter som introducerar
nya smakupplevelser och visuella överraskningar. Grödor som är nya för den Svenska
marknaden på grund av att de inte fraktas eller lagras väl, kan Farmy nu erbjuda genom att
odla och sälja dessa växter här i Sverige.

Farmys grödor och microgreens används av de bästa restaurangerna i Stockholm och säljs
även till privatkunder via utvalda livsmedelsaffärer. Dessutom använder "Årets kock 2021"
sig av våra råvaror.

Parallellt med odling av stans bästa grönsaker och microgreens, designar, konstruerar och
säljer Farmy hydroponiska odlingssytem för inomhusodling, och med dessa system följer
kunskap och många års erfarenhet inom odling av över hundra olika grödor.

Vertikal odling sker i slutna hydroponiska system som är modulära och skalbara, och med
individuell belysning av energieffektiva LED armaturer på varje vertikalt plan. LED
armaturerna specialbyggs av Farmy för olika grödors behov och är en viktig del av
odlingssystemet, som är ett automatiserat system där processen är övervakad av ett antal
sensorer och styrprogram som startar pumpar, optimerar ljusförhållanden och kontrollerar
mikroklimatet i odlingsfaciliteten.

Farmys vertikala odlingssystem är mycket yteffektiva och genom att de är slutna och
modulära, kan de placeras närapå varsomhelst. Något som är mycket intressant ur ett
perspektiv av lokal året-runt odling i urbana miljöer, och dagsfärska, närodlade grönsaker
utan bekämpningsmedel även under vinterhalvåret.

Farmy designar och bygger de bästa systemen för ver�kal odling på marknaden. För a� maximera produk�on
och skapa op�mala förhållanden för e� stort antal olika grödor, utvecklar vi våra egna styrsystem, sensorer och
belysning. Farmys odlingssystem är skalbara och kan anpassas �ll de flesta förhållanden och fas�gheter.

Farmys ver�kala odlingssystem:

Kontakta oss för mer informa�on:

Kunder och samarbetspartners:

Besök våra odlingar på Hallvägen 6,
i Slakthusområdet i Stockholm www.farmy.nu


