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Var med och möt nya, spännande 
trender

Under 2017 har vi sett hur intresset för odling i alla former verkligen börjat 
blomstra! Fler och fler, unga som gamla upptäcker glädjen med odling och 
trädgård. Det tar sig flera olika former och beskrivs med olika namn som 
’Urban Gardening’, ’City Gardening’, ’Community Gardening’ och ’Indoor 
Gardening’. Även intresset för att sköta om och odla i den egna trädgården 
upplever en renässans.
Mycket talar för att detta bara är början på en helt ny syn på det egna 
odlandet som också har koppling till miljö och hälsa. Något som blir mer och 
mer viktigt för många av oss.

Vi har under flera år följt de nya trenderna och har byggt upp både kunskap 
och ett brett sortiment som tilltalar såväl den erfarna trädgårdsentusiasten 
som den mer trendmedvetna odlaren. Vi ser en kraftig ökad efterfrågan av 
kvalitetsprodukter och ett mer varierat produktutbud från denna nya grupp 
människor som söker spännande och praktiska produkter att använda i sin nya 
hobby. 

Tack vare mångåriga samarbeten med enastående företag runt om i Europa 
som är bland de bästa inom sitt respektive område har vi möjlighet att erbjuda 
ett brett och mycket attraktivt produktsortiment.

Vi söker nu fler partners som liksom oss vill vara med och driva och utveckla 
denna snabbt expanderade marknad.
Som partner och återförsäljare av Wexthusets sortiment är ni en del i ett team 
där e-handel och fysisk butik möts för att ge våra gemensamma kunder till-
gång till bra produkter och bästa möjliga service där kunskap och kvalitet står 
i fokus. 
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Fröer

En helt ny frökollektion i exklusiv design med 
utvalda storsäljare.
Nyttoväxter som är både mycket 
användbara och lättodlade. 
Med vår nya frökollektion möter vi behovet av 
den kvalitet och enkelhet som den nya 
generationen odlare förväntar dig samtidigt 
som den garanterat också tilltalar de mer 
traditionella frököparna.

Fröpåsarna är märkta med tydliga ikoner på framsidan som visar egenskaper och hur fröerna kan 
odlas.

Platsbesparande fyrkantigt golvställ på hjul med lås eller hyll-rack som hängs direkt på vägg eller befintlig 
hylla.

Golvställ storlek 180 x 40 (86 cm inklusive krokar) x 40 cm med totalt 200 krokar i färg svart, medföljer vid be-
ställning av minst en full kollektion med 64 sorter.

Hyllhängare storlek 138 x 17 x 15,5 cm med 16 krokar i färg svart, medföljer för varje beställning av 
delkollektion med 16 sorter.

Pollinerare Groddar Hydrokultur Krukväxt KryddväxtIndoor

Art.nr Antal/förp. Art.nr Antal/förp.

16992 Gräslök -  Allium schoenoprasum 10 17025 Majs - Tasty Sweet F1 10

16993 Basilika -  Aromatico della Riviera Ligure, ekologiskt 10 17026 Lavendel 10

16994 Basilika - Sweet Red Rubin 10 17027 Salladslök - Bajkal 10

16995 Citronbasilika - Sweet Lemon 10 17028 Melon - Charentais 10

16996 Dill - Common, ekologiskt 10 17029 Spenat - Geant D'Hiver, ekologiskt 10

16997 Squash -  Verte Noire Maraîchère, ekologiskt 10 17030 Mangold - Lucullus 10

16998 Squash - Goldena Yellow 10 17031 Rödbeta - Detroit 2, ekologiskt 10

16999 Solros -  Teddy Bear 10 17032 Vaxböna - Fructidor, ekologiskt 10

17000 Rosmarin 10 17033 Böna - Borlotto Lingua Di Fuoco Nano, ekologiskt 10

17001 Timjan 10 17034 Isbergssallad - Regina dei Ghiacci 10

17002 Oregano 10 17035 Plocksallad - Bionda a Foglia Riccia, ekologiskt 10

17003 Citronmeliss 10 17036 Kapkrusbär 10

17004 Smultron - Regina 10 17037 Mikroblad - Basilika 10

17005 Fänkål - Romy 10 17038 Mikroblad - Fenugreek 10

17006 Tomat - Yellow Pearshaped 10 17039 Mikroblad - Purjolök 10

17007 Tomat - Costoluto Fiorentino 10 17040 Mikroblad - Ärtor 10

17008 Tomat - Vilma 10 17041 Mikroblad - Rädisa Sango 10

17009 Tomat - Black Cherry 10 17042 Mikroblad - Rödbeta Bull's Blood 10

17010 Chili - Italico 10 17043 Mikroblad - Solros 10

17011 Chili - Draky 10 17044 Polejmynta 10

17012 Chili - Killian 10 17045 Kinesisk gräslök 10

17013 Gurka - Marketer 10 17046 Muskatellsalvia 10

17014 Gurka - Pony F1 10 17047 Brysselkål - Dolores F1 10

17015 Ruccola, ekologiskt 10 17048 Broccoli - Cezar 10

17016 Morot - Rondo 10 17049 Grönkål - Nero de Toscana 10

17017 Morot - Nantes 2, ekologiskt 10 17050 Smörgåskrasse 10

17018 Rädisa - Patricia, Ekologiskt 10 17051 Stevia 10

17019 Sockerärt - Norli, ekologiskt 10 17052 Paprika - Gourmet 10

17020 Persilja - Astra 10 17053 Kattmynta 10

17021 Persilja, Slätbladig - Gigante d'Italia, ekologiskt 10 17054 Djungelgurka - Mexican Sour Gherkin 10

17022 Plocksallad - Grand Rapids 10 17065 Frötillbehör, Strilset 10

17023 Huvudsallad - May Queen, ekologiskt 10 17066 Frötillbehör, Ettiketter 25-pack 10

17024 Machesallad - Verte de Cambrai 10 17069 Frötillbehör, Swellgel 10

Art.nr Antal/förp. Art.nr Antal/förp.

17070 63 sorter x 20 + Frötillbehör x 10 + stort ställ 1270/frp 17073 Frökollektion C, 16 sorter x 20 med hängställ 320/frp

17071 Frökollektion A, 16 sorter x 20 med hängställ 320/frp 17074 Frökollektion D, 16 sorter x 20 med hängställ 320/frp

17072 Frökollektion B, 16 sorter x 20 med hängställ 320/frp 

Storsäljare
• Urval av 64 storsäljare baserat 

på erfarenheter från 8 års egen 
fröförsäljning.

• Klassiska köksväxter, kryddväx-
ter och växter lämpade för 

• odling i kruka på balkong, 
• terrass och inomhus.

Enkelt
• Extra odlingsvärda, lättodlade, 

tåliga och användbara växter.
• Tydlig beskrivning och instruk-

tion på påsen.
• Tillhörande app med detaljera-

de odlingsråd, recept och tips 
för lagring och användning.

• Tydliga ikoner på framsidan tip-
sar om möjlighet till krukodling, 
groddning, hydrokultur och 
inomhusodling.

Miljötänk
• Den tilltalande miljövän-

liga förpackningen är 
tillverkad av sågspån. 

• Fröer i hermetisk påse 
förlänger hållbarheten 
(mindre svinn och min-
dre transporter – bättre 
för miljön).

• Stor andel ekologiskt 
odlade fröer.

NYHET!

Nerladdningsbar app 
MyGro med fakta och 
odlingstips!
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Redskap, Kent & Stowe

Verktygen från Kent & Stowe 
bygger på tradition och är ut-
formade för livet. 
Utbudet är omfattande och be-
står av högkvalitativa redskap i 
rostfritt stål tillverkade i England 
för alla aspekter av odling, be-
skärning och underhåll i träd-
gården.

I sortimentet finns förut-
om olika typer av 

spadar, krattor och 
planteringsredskap 
allt från högkvalitativa 
beskärningsredskap 
med allt från knivar, se-
katörer, häcksaxar och 
sågar, uppbindning 
med stil, samt en serie 
väldigt användbara 
trädgårdshandskar i 
mycket bra kvalitet.

Verktygen har utformats med funktionalitet, pre-
standa och estetik i åtanke. 
Hög kvalitet på huvuden i högkvalitativt rostfritt 
stål minskar markfriktionen och vidhäfning 
samtidigt som det ger ett utmärkt rostskydd. 

Handtagen är tillverkade i avsmalnande vack-
ert askträ som ger en bra komfort vid använd-
ningen.

Grävspade, Digging Spade
Längd: 111 cm
Bladstorlek: 29 x 17,7 cm
Bladets grovlek: 2,5 mm
Artnr: 15573 –  1/frp

Rabattspade, Border Spade 
Längd:104 cm. 
Bladstorlek: 22,5 x 14 cm
Bladets grovlek: 2,5 mm
Artnr: 15565 – 1/frp

Planterspade med kort skaft  
Border Hand Trowel
Längd: 59,5 cm 
Artnr: 15548 - 6/frp

Grep, Digging Fork
Längd: 111 cm
Bladstorlek: 30 x 17 cm
Artnr: 15566 –  1/frp

Rabattgrep, Border Fork 
Längd: 104 cm
Bladets storlek 227 x 137 cm
Artnr: 15564 - 1/frp

Plantergaffel med kort skaft
Längd: 58 cm
Artnr: 15549 - 6/frp
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Kent & Stowe - Nyheter!

Trädgårdsbälte
Användbart bälte för 
trädgårdsredskap. 

Artnr: 17102 – 6/frp

Kids Grep, Barnstorlek 
Perfekt storlekanpassad grep i rost-
fritt stål. 
Artnr: 17092 – 1/frp

Trädgårdsförkläde
Snyggt och tåligt träd-
gårdsförkläde i kraftigt 
canvastyg med stor 
ficka.
Artnr: 17103 – 6/frp

Kids Kratta - Barnstorlek
Perfekt storleksanpassad jordkratta 
i rostfritt stål.
Artnr: 17093 – 1/frp

Kids Plantergaffel - 
Barnstorlek
Perfekt storleksanpas-
sad plantergaffel i 
rostfritt stål.

Artnr: 17094 – 6/frp

Knädyna, Garden Kneeler
Superskön knädyna som sko-
nar dina knän.

Artnr: 17104 – 6/frp

Kids Handspade - 
Barnstorlek
Perfekt storleksan-
passad handspade i 
rostfritt stål.

Artnr: 17095 – 6/frp

Ställ - Kids Display Stand 
fyllt 
Ställ med kvalitetsredskap i 
barnstorlek.

Artnr: 17096

Trädgårdsväska
Användbar väska med 
tre mindre och två större 
bälgfickor.
 
Artnr: 17101 – 6/frp

Kids spade, Barnstorlek
Perfekt storleksanpassad grävspa-
de i rostfritt stål.
Artnr: 17091 – 1/frp

Trädgårdsredskap för barn

Ogräsrensning

Maskrosjärn med långt skaft
Handgjord, traditionell maskrosrensare med långt 
skaft.
Längd 160 cm

Artnr: 17159 - 1/frp

Rensjärn Multi Weeder
Handgjord traditionell multiogräsrensare med långt 
skaft.

Artnr: 17160  - 1/frp

Korkskruv för ogräsrensning, långt skaft
Handgjord, traditionell korkskruv med långd skaft 
för ogräsrensning.

Artnr: 17161 - 1/frp

Ogräsjärn, 2-i-1, långt skaft
Handgjord, traditionell 2-i-1 ogräsrensare med 
långt skaft.
Längd 127 cm

Artnr: 17162 - 1/frp

Pendelhacka, Long Handled Oscillating Hoe
Handgjord, traditionell pendelhacka med långt 
skaft.
Längd 160 cm

Artnr: 17163 - 1/frp

Rensskära, Hand Razor Hoe
För rensning av mossa och ogräs.
Längd: 32 cm

Artnr: 17156 – 6/frp

Korkskruv för ogräsrensning
För avlägsnande av maskrosor 
och annat envist, rotat ogräs.
Längd: 38 cm

Artnr: 17157 – 6/frp

Ogräsjärn, Hand Loop Weeder
För ogräs i trånga utrymmen och 
mellan plantor.

Artnr: 17158 – 6/frp

Maskrosjärn, Hand Daisy Grubber 
Längd: 30 cm

Artnr: 15538 – 6/frp

Renskniv, Hand Weeding Knife
Längd: 28,5 cm
Artnr: 15540 – 6/frp 

Rensjärn med långt skaft 
Längd: 160 cm. Bladstorlek: 17 x 13 cm
Bladgrovlek: 2.5mm
Artnr: 15552 – 1/frp

Kantrensare med långt skaft
Längd: 160 cm. Bladets bredd: 13 cm
Artnr: 15553 – 1/frp
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Renshacka med långt skaft
Längd: 155 cm. Bladstorlek: 15 x 8,5 cm
Bladets grovlek: 2,5 mm
Artnr: 15543 - 1/frp

Plantergaffel med långt skaft
Längd: 125,5 cm. Bladstorlek: 13 x 7,7 cm 
Artnr: 15547 – 1/frp

Kultivator med långt skaft
Längd: 158 cm. Huvud: 25 x 10 x 11 cm
Artnr: 15544 – 1/frp

Kantningsjärn, Edging Iron
Längd: 99 cm. Bladstorlek: 21,5 x 10,5 cm
Artnr: 15554 – 1/frp

Planterspade med långt skaft
Längd: 124,5 cm. Bladstorlek: 15 x 8,3 cm
Bladgrovlek: 2,5 mm
Artnr: 15546 – 1/frp

Renskniv med långt skaft
Längd: 158,5 cm. Bladets bredd: 7,2 cm
Artnr: 15545 – 1/frp

Löv- och gräsräfsa med 
långt skaft
Längd: 170 cm
Artnr: 15541 – 1/frp

Litet lökjärn
Artnr: 17185 – 6/frp

Flexibel räfsa, Expanding 
Leaf Rake
Artnr: 17174 – 12/frp

Planteringsjärn för lökar 
med långt skaft
Artnr: 16566 – 5/frp

Extra bred lövräfsa, Ultimate Leaf Rake
Artnr: 17175 – 6/frp

Handräfsa, Border Shrub Rake
Artnr: 17183 – 6/frp

Kratta med långt skaft
Längd: 158 cm. 
Bladstorlek: 37 x 9,5 cm
Artnr: 15542 – 1/frp

Lökjärn, Hand Bulb Planter
Artnr: 17173 – 10/frp

Krattor och räfsor

Lökplantering
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Rensraka, Hand Onion 
Hoe
Längd: 33,5 cm
Artnr: 15537 – 6/frp

Planteringsspade, Hand 
Transplanting Trowel 
Längd: 32,5 cm
Artnr: 15539 – 6/frp

Pluggspade,  Hand Wid-
ger
Artnr: 17181 – 6/frp

Plantergaffel, Hand Fork 
Längd: 31,5 cm
Artnr: 15558 – 6/frp

Handkultivator, Hand 3 
Prong Cultivator
Längd: 28 cm
Artnr: 15556 – 6/frp

Jordskopa, Hand Potting 
Scoop
Längd: 33 cm
Artnr: 15555 – 6/frp

Planteringsspade, Hand 
Trowel
Längd: 32 cm
Artnr: 15557 – 6/frp

Planteringsverktyg,  
Dibber
Artnr: 17182 – 6/frp

Garden Life
 

Handspade, Garden Life 
Vikt: 0.196kg
Längd: 25 cm
Artnr: 15561 – 10/frp

Plantergaffel, Garden Life
Vikt: 0.114kg
Längd: 24 cm 
Artnr: 15560 – 10/frp

Kultivator, Garden Life 
Vikt: 0,125 kg
Längd: 21,4 cm
Artnr: 15559 – 10/frp

 
Upp till 40% lättare än Kent & Stowe original-
verktyg av rostfritt stål. 
Verktygen är utformade för att ge maximal 
komfort och glädje av ett lättare och mer 
kompakt verktyg, vilket gör dem mer an-
vändarvänliga.  
Den mindre storleken gör det lättare att 
komma åt i trånga rabatter bland buskar,  

 
perenner och träd. Dessa lätta verktyg 
tilltalar och förenklar arbetet även för de 
med med lite mindre styrkekraft och de som 
lider av begränsad och de som helt enkelt 
föredrar ett lättare verktyg.
Kent & Stowe Garden Life, The lighter way to 
garden...
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Bypasssekatör, Garden Life
För mindre händer. En skön 
sekatör med perfekt grepp.
Artnr: 15510 – 10/frp

Häcksax Garden Life, 5mm
Skärdiameter: 5 mm
Artnr: 17085 – 6/frp

Spade, Garden Life
Vikt: 1.10kg
Längd: 91,5 cm
Bladets storlek: 19,8 x 14 cm
Blad grovlek: 2 mm
Artnr: 15563 – 1/frp

Grep, Garden Life 
Vikt: 1.07kg
Längd: 91,5 cm
Bladets storlek: 19,8 x 14 cm
Artnr: 15562 – 1/frp

Jordkratta, Garden Life 
Vikt: 0.96kg  
Längd: 130mm
Huvudstorlek: 27 x 30,9 cm
Artnr: 15551 – 1/frp

Löv- och gräsräfsa, Garden 
Life
Vikt: 1.025kg
Längd: 140 cm
Artnr: 15550 – 1/frp

Rensjärn, Garden Life
Vikt: 0.82kg
Längd: 130 cm
Bladstorlek: 13,5 x 10,9 cm
Bladets grovlek: 2.5 mm
Artnr: 15511 – 1/fr

Sekatörer

Från Kent & Stowe kommer ett omfattande sortiment med kvalitetsverktyg 
för alla typer av beskärning.  
Dessa redskap är designade med effektivitet, resultat och enkelhet i  
åtanke. Genom att använda de finaste materialen med smidda skär gör 
Kent & Stowes beskärningsredskap jobbet enklare.  
Bladen gör enkelt snygga, jämna snitt både i torra och levande grenar.

Sekatör, Traditional By-
pass Secateurs 
Skärdiameter 18 mm
Artnr: 15536 – 10/frp

Professionell bypasseka-
tör för vänsterhänta
Skärdiameter: 20 mm
Artnr: 15532 – 10/frp

Sekatör Anvil, Traditional 
Anvil Secateurs 
Skärdiameter 18 mm
Artnr: 15535 – 10/frp

Ratchetsekatör  
Skärdiameter 
Ratchetläge: 22 mm
Ensnittsläge: 18 mm
Artnr: 15531 – 10/frp

Professionell bypasseka-
tör
Skärdiameter: 20 mm
Artnr: 15534 – 10/frp

Skär-och-håll sekatör 
Skärdiameter 20 mm
Artnr: 15530 – 10/frp

Professionell Anvilsekatör 
Skärdiameter 20 mm
Artnr: 15533 – 10/frp

Set kniv och sekatör i 
fodral
Skärdiameter 18/10 mm
Artnr: 17109 – 10/frp

Sekatör med rullhandtag
Skärdiameter 20 mm
Artnr: 15529 – 10/frp
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Beskärning

Grensekatör, General 
Purpose Loppers 
Skärdiameter 30 mm
Artnr: 15525 – 6/frp

Bågsåg, lättviktig 68 cm
1 extrablad
Vikt: ca 0,7 kg
Höjd: 20 cm 
Bredd: 68 cm

Artnr: 17178 – 10/frp

Smidd handyxa, lättviktig 
34 cm
Höjd: 34 cm
Bredd: 15 cm
Artnr: 17179 – 6/frp

Grensekatör, 25mm
Lättvikt. 
Skärdiameter: 25 mm
Artnr: 17134 – 6/frp

Grensekatör med fast 
handtag
Skärdiameter 40 mm
Artnr: 15524 – 1/frp

Anvilsekatör med teles-
korphandtag
Skärdiameter: 45 mm 
Artnr: 15523 – 1/frp

Bypassekatör med teles-
kophandtag
Skärdiameter 45 mm
Artnr: 15522 – 1/frp

Trädsekatör med teleskophandtag, 3 meter 
Stången kan fällas ut till 3 meters längd.
Artnr: 15521 – 1/frp

Häcksax, General Purpose Hedge 
Shears 
Skärdiameter: 6 mm
Artnr: 15520 – 1/frp

Smidd häcksax, Drop Forged Hed-
ge Shears 
Skärdiameter 6 mm
Artnr: 15517 – 1/frp

Beskärningskniv 
Skärdiameter 10 mm
Artnr: 15514 – 10/frp

Häcksax, Fixed handle 
Skärdiameter 6 mm
Artnr: 15519 – 1/frp

Grässax, Fixed Handle Grass 
Shears 
Skärdiameter 6 mm
Artnr: 15515 – 1/frp

Beskärningssåg 
Skärdiameter 10”
Artnr: 15513 – 10/frp

Häcksax med teleskophandtag 
Skärdiameter 6 mm
Artnr: 15518 – 1/frp

Rabattskär, Fixed Handle Border 
Shears 
Skärdiameter 8 mm
Artnr: 15516 – 1/frp

Fällbar beskärningssåg 
Skärdiameter 14”
Artnr: 15512 – 10/frp
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Örtsax med rostfritt skär
Fem rostfria skär som 
är perfekt för att klippa 
kryddor.
Artnr: 17164 – 10/frp

Perennsax, Perennial Hand Shear
Ger ett precist klipp med minimal 
friktion. Säkerhetsspärr. 
Skärdiameter: 4 mm
Artnr: 17167 – 10/frp

Formklippningsmall, Ball Topiary 
Frame
Artnr: 17170 – 6/frp

Formklippningssax, 
Mini snips
Skärdiameter 4 mm
Artnr: 17165 – 12/frp

Formklippningsmall, Cone Topiary 
Frame
Artnr: 17171 – 6/frp

Kantskärare
Artnr: 17180 – 8/frp

Formklippningssax, Small 
Topiary Shear
Skärdiameter 4 mm
Artnr: 17166 – 10/frp

Sekatör - Pruning snips
Skärdiameter 6 mm
Artnr: 17133 – 10/frp

Slipjärn, Diamond Blade Sharpener
Artnr: 17169 – 10/frp

Formklippningsmall, Pyramid Topiary 
Frame
Artnr: 17172 – 6/frp

Saxar och trimning Uppbindning

Jutesnöre, 80 m
Vikt: 100 g
Natur 
Artnr: 15509 – 24/frp
Grönt 
Artnr: 15508 – 24/frp

Jutesnöre i burk, 80 m
Vikt: 80 g
Natur 
Artnr: 15505 – 10/frp
Grönt 
Artnr: 15506 – 10/frp

Rep i polypropen, grönt 
280 m 
Vikt: 280 g
Artnr: 15507 – 12/frp

Jutesnöre, 150 m
Vikt: 250 g
Blått 
Artnr: 15504 – 12/frp
Stone 
Artnr: 15503 – 12/frp
Grönt 
Artnr: 15502 – 12/frp
Cranberry
Artnr: 17108 - 12/frp
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Träskjul med hyllor för trädgårdsredskap 
Höjd: 180 cm
Artnr: 15499 – 1/frp

Premnium läderhandskar
Underbart bekväma och mycket tåliga 
trädgårdshandskar. 100% läder. One size
Dam, Raspberry/tan Artnr: 15501 – 6/frp
Herr, Green/tan Artnr: 15500 – 6/frp

Kent & Stowe, övrigt

Presentförpackning Herb-Houseplant kit Kent&Stowe
Redskap för skötsel och omvårdnad av krukväxter och 
kryddväxter.
Artnr: 17114 – 6/frp

Presentförpackning Handredskap Kent&Stowe
Presentförpackning med tre trädgårdsredskap i 
rostfritt stål.
Artnr: 17113 – 6/frp

Ställ till Kent & Stowe

Det finns flera olika ställ att välja på för att visa upp Kent 
& Stowes produkter på bästa sätt och mest säljande sätt. 
Kontakta oss för mer information om detta.
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Växtbelysning

Plant Light Primula har inte bara ett perfekt sam-
mansatt ljus för växter med olika behov, utan de 
har också en snygg design som gör att de direkt 
kan hängas upp i en lampsladd utan behov att 
köpa en armatur till, vilket gör lampan än mer 
prisvärd.
Lampans yttre hölje är tillverkat i aluminium och 
finns i fyra färger: silver, koppar, svart och vitt.

Plant Light Primula finns i två storlekar: 10 watt och 
20 watt och i tre olika utföranden där ljusdioder-
nas sammansättning är skräddarsydd för att ge 
optimalt ljus beroende på om man vill:
- övervintra växter
- odla och dra upp plantor
- ge tillskottsljus till växter som står mörkt

Plant Light Primula är utvecklad för användning 
både i hemmiljö och för offentliga platser. Tack 
vare den fina designen är den perfekt för butiker 
som säljer växter och vill hålla dem fräscha länge.
Det är främst de röda (660nm) och blå (460nm) 
våglängderna som tas upp av växter och driver 
fotosyntesen som ger växterna energi. 

Även det vita ljuset med färgtemperaturen 5000 
Kelvin som ligger nära solljusets färgtemperatur.
Plant Light Primula har olika kombinationer av 
blått, rött och vitt ljus anpassat för att ge rätt ljus 
till olika ändamål. De blå och röda färgerna är 
kompletterade med vitt ljus vilket gör att denna 
belysning inte bara är till för växterna utan även 
blir en trevlig ljuskälla för oss människor.

Tack vare det specialutformade glaset med 
den sexkantiga slipningen får ljuset både en 
jämnare och bredare spridning på hela 150 
grader.
LED-lampor blir inte speciellt varma och ska som 
regel hänga relativt nära växterna för bästa 
resultat.  
De täckningsuppgifter vi anger för respektive 
storlek och användningsområde kan påver-
kas uppåt eller nedåt beroende av tillgång 
på dagsljus, typ av växt, temperatur osv. Vår 
rekommendation baserar sig på våra egna 
erfarenheter och är den vi anser är den mest 
optimala för att uppnå bra resultat.

Winter
Primula Winter gör att man kan 
övervintra utomhusväxter inom-
hus. Ljuset hjälper växten genom 
mörkret utan att stressa på till-
växten så att den får en naturlig 
viloperiod.

Grow
Primula Grow har en ljussam-
mansättning som är optimal för 
att odla växter inomhus och för 
att dra upp plantor från frö och 
sticklingar.

Indoor
Primula Indoor har ett ljus som är 
idealiskt för belysning av pryd-
nadsväxter som står mörkt inom-
hus. 

Plant Light PrimulaPlant Light Primula

Vi är mycket stolta över den nya serien växtlampor som är resultatet av över 10 års praktisk erfarenhet 
av att odla, gro och övervintra växter inomhus.

Plant Light Primula, silver 
20W
Artnr: 15091   Indoor 1/frp 
Artnr: 15083   Grow   1/frp
Artnr: 15075   Winter  1/frp

Plant Light Primula, koppar 
20W
Artnr: 15092   Indoor 1/frp 
Artnr: 15084   Grow   1/frp
Artnr: 15076   Winter  1/frp

Plant Light Primula, vit 
20W
Artnr: 15094   Indoor 1/frp 
Artnr: 15086   Grow   1/frp
Artnr: 15078   Winter  1/frp

Plant Light Primula, svart 
20W
Artnr: 15093   Indoor 1/frp 
Artnr: 15085   Grow   1/frp
Artnr: 15077   Winter  1/frp

Plant Light Primula, silver 
10W
Artnr: 15095   Indoor 1/frp 
Artnr: 15087   Grow   1/frp
Artnr: 15079   Winter  1/frp

Plant Light Primula, koppar 
10W
Artnr: 15096   Indoor 1/frp 
Artnr: 15088   Grow   1/frp
Artnr: 15080   Winter  1/frp

Plant Light Primula, vit 
10W
Artnr: 15098   Indoor 1/frp 
Artnr: 15090   Grow   1/frp
Artnr: 15082   Winter  1/frp

Plant Light Primula, svart 
10W
Artnr: 15097   Indoor 1/frp 
Artnr: 15089   Grow   1/frp
Artnr: 15081   Winter  1/frp

Tekniska fakta:
Lamporna har 150 graders spridningsvinkel.
E27-sockel 
Energiklass: A
Spänning: 85 – 265 V (230V)
Garanti: 2 år

Storlek: 
20W mäter 120 mm i diameter och är 130 
mm hög inklusive sockel. 
Vikt 220 gram.

10W mäter 62 mm i diameter och är 98 mm 
hög inklusive sockel. 
Vikt 80 gram.
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Wonderwall

Wonderwall är ett avancerat, självvattnande 
system för vertikalodling. 
Perfekt för dekoration och odlingar både 
inomhus och utomhus.

Wonderwall kan användas i alla trädgårdar 
och uteplatser, på staket, byggnader, 
balkonger, under fönster. Den blir en fin 
inredningsdetalj eller en fantastikt vertikal 
odlingsbädd.

Använd Wonderwall för att skapa en 
spännande arbetsmiljö i kontorslandskap 
eller i hemmet för att spara plats och njuta 
av grönskan inomhus. 

Skapa vackra mönster och färgkombinationer 
med perenner, lökar, grönsaker, örter och bär, 
buskar, ormbunkar, succulenter och andra 
krukväxter. 

Wonderwall Vertical Planter används av ett stort 
antal trädgårdsdesigners och har använts på 
många olika visningsträdgårdar runtom i Eng-
land och även på Chelsea 
Garden Show 2017.

Wonderwall Vertical Planter kommer i set om 
tre krukor som byggs ihop på höjd och bredd 
efter eget önskemål. Med Wonderwall kan man 
skapa en fantastisk bakgrund i ett Urban Lands-
cape.

Wonderwall växtvägg
Höjd: 17 cm
Bredd: 48 cm
Djup: 18,5 cm
Artnr: 17075 - 10/frp

Växtvägg, Wonderwall 
med ställ
Wonderwall, växtvägg. 
Komplett med displayställ 
och 144 växtväggsmoduler
Artnr: 17076

NYHET! Fiberduk och markväv

Fiberduk 50g, 1,6x10m
Fiberduk för vinterskydd av 
växter och för en förlängd 
odlingssäsong. UV-skydd.
Längd: 10 m
Bredd: 1,6 m
Vikt: 50 g/m2

Artnr: 17059– 10/frp

Ogräsduk 50g, 3,2x5m
Marktäckning för skydd mot 
ogräs. Hindrar avdunstning 
och värmer jorden. UV-skydd.
Längd: 5 m
Bredd: 3,2 m
Vikt: 50 g/m2

Artnr: 17062 – 10/frp

Fiberduk 30g, 3,2x10m
Fiberduk för skydd av odling 
och för en förlängd odlings-
säsong. Skyddar växter mot 
sen och tidig frost. UV-skydd.
Längd: 10 m
Bredd: 3,2 m
Vikt: 30 g/m2

Artnr: 17058 – 10/frp

Markväv 100g, 2x5m
Markväv till underlag för 
sand, grus och liknande ma-
terial. Hindrar ogräs, genom-
släpplig för vatten men mins-
kar avdunstning. UV-skydd
Längd: 5 m
Bredd: 2 m
Vikt: 100 g/m2

Artnr: 17061 – 10/frp

Fiberduk 30g, 1,6x10m
Fiberduk för skydd av odling 
och för en förlängd odlings-
säsong. Skyddar växter mot 
sen och tidig frost. UV-skydd
Längd: 10 m
Bredd: 1,6 m
Vikt: 30 g/m2

Artnr: 17057 – 10/frp

Markduk 80g, 1,6x10m
En smidig men ändå kraftig 
markduk som kan användas 
för skydd mot ogräs, genom-
släpplig för vatten samtidigt 
som den minskar avdunst-
ningen. UV-skydd.
Längd: 10 m
Bredd: 1,6 m
Vikt: 80 g/m2

Artnr: 17060 – 10/frp

NYHET!
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Solcellsbevattning med Irrigatia

Irrigatia är en smart, praktisk och miljövänlig 
lösning för bevattningsbehov som ger 
växter vatten även när du är bortrest.

Irrigatia väderresponsiva SMART bevatt-
ningskontroll använder solkraft för att 
bedöma vädersituationen och anpassar 
hur mycket vatten som behövs beroende 
på säsong vilket ger plantorna en perfekt 
anpassad mängd vatten för bästa resultat. 
 
Anläggningen är enkel att installera och 
när den väl är på plats krävs minimal över-
vakning. Idealisk för små till mellanstora 
trädgårdar och odlingar. Kan användas för 
amplar, krukor, bäddar av olika slag och i 
växthus. 
 
Till skillnad från konventionella timerdrivna 
system vattnar Irrigatia lite och ofta vilket 
gör att jorden hålls fuktig. 

Inga elkablar eller anslutning till vattenut-
kast behövs. 

Systemet kan byggas ut med olika typer av 
droppmunstycken. Se vidare information 
på vår hemsida.

Solcellsdriven bevattning

Irrigatia SOL-C12
Räcker för att bevattna mot-
svarande 12 stycken 20-liter-
skrukor.

Artnr: 15248 – 1/frp
Artnr: 17105 - 12/frp 

Irrigatia SOL-C60
Räcker för att bevattna mot-
svarande 60 stycken 20-liter-
skrukor.

*Artnr: 17078 – 1/frp

Irrigatia SOL-C24
Räcker att bevattna motsva-
rande 24 stycken 20-literskru-
kor.

Artnr: 15249 – 1/frp
Artnr: 17106 - 12/frp

Irrigatia - Väderresponsiv be-
vattningstimer
Anpassar bevattningsbehovet 
med hjälp solpanel.

*Artnr: 17084 – 2/frp

Irrigatia SOL-C180
Räcker för att bevattna mot-
svarande 180 stycken 20-liter-
skrukor.

*Artnr: 17082 – 1/frp

Irrigatia SOL-C120
Räcker för att bevattna mot-
svarande 120 stycken 20-liter-
skrukor.

*Artnr: 17080 – 1/frp

*Tillgänglig från mars 2018
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Orchid Myst 750 ml
Artnr: 13355 – 6/frp

Orchid Myst 100 ml
Artnr: 11707 – 20/frp

Orchid Myst 300 ml
Artnr: 10973 – 12/frp

Orchid Myst Repotting kit
Artnr: 10995 - 4/frp

Växtnäring och gödning Drip Feeders

Orchid Focus Drip Feeders
Tillgodoser orkidernas tillväxt och riklig, långvarig 
blomning. Ett enkelt och bekvämt sätt att se till 
att orkidéerna konstant får de näringsämnen de 
behöver.

Krukväxtnäring Drip Feeders 
Houseplant Focus Drip Feeders bidrar till 
frisk tillväxt och tåliga, frodiga krukväxter.

Krukväxtsnäring Drip Feeders
Innehåller 38ml.
*6-pack,      Artnr: 17126,  24/frp
*48-pack     Artnr: 17124,  1/frp

Orchid Focus Drip Feeders
Näring till orkideer. Innehåller 38ml/st.
10-pack,      Artnr: 17123,  24/frp
48-pack,    Artnr: 17122,  1/frp 

Genomskinlig displayenhet medföljer 
vid beställning om sex displaykartonger 
med Orchid Focus Drip Feeders.

NYHET!

*Tillgänglig från januari 2018

Orchid Myst
Orchid Myst är det naturliga sättet 
att tillföra näring till orkidéer. Sprayen 
innehåller alla nödvändiga minera-
ler och organiska föreningar som är 
viktiga för att ge riktigt välmående 
orkidéer.
Orchid Myst är speciellt utvecklad för 
att förlänga blomningen och upp-
muntra ny tillväxt. Sprayen bidrar till 
höjd luftfuktighet, ger bladen glans 
och en viss barriär mot ohyra.

Att regelbundet spraya låga doser 
näring på blad och kompost efter-
liknar det sätt som naturen själv ger 
näring till orkidéer i det vilda - kan 
det bli bättre?
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Våra växtnäringar från det engelska företaget Growth Technology är kända för sin höga kvali-
tet. De utvecklas tillsammans med ledande odlare inom respektive område och varje produkt 
genomgår omfattande tester och utvärderingar innan de blir tillgängliga på marknaden vilket 
bidragit till flera prestigefyllda utmärkelser. 
Produkterna innehåller rena, lösliga mineraler och organiska kväveföreningar av högsta kvalitet 
tillsammans med viktiga mikronäringsämnen. Den höga kvaliteten bevisas inte minst genom att 
de säljs hos ledande trädgårdsbutiker i regi av bl.a. RHS (Royal Horticultural Society), Kew Garden 
och de ekologiskt inriktade Eden Project i Cornwall i södra England.

Focus växtnäring

African Violet Focus 
Näring för St Paulia mfl. inom 
Gesneriaceaesläktet.
Artnr: 11637 100 ml,12/frp
Artnr: 13317 300 ml, 12/frp

Bonsai Focus 
Specialnäring för bonsaiväxter. 
Artnr: 10182 100 ml, 12/frp
Artnr: 13319 300 ml, 12/frp

Cactus Focus 
Specialnäring för kaktus och 
succulenter. 
Artnr: 11043 100 ml, 12/frp
Artnr: 13325 300 ml, 12/frp

Camellia Focus
Speciellt för surjordsväxter som 
Kamelia, Azalea, Gardenia 
mfl.
Artnr: 10181 100 ml, 12/frp
Artnr: 13329 300 ml, 12/frp
Artnr: 13327 1 L, 12/frp

Chilli Focus 
För optimala resultat vid odling 
av chili och paprika.
Artnr: 11299 100 ml, 12/frp
Artnr: 12917 300 ml, 12/frp
Artnr: 13330 1 L, 12/frp
Artnr: 13331 5L, 2/frp

Citrus Focus 
Näring till citrusväxter i kruka.
Artnr: 10119 100 ml, 12/frp
Artnr: 11910 300 ml, 12/frp
Artnr: 13334 1L, 12/frp

Hanging Basket Focus
För sommarblommor - Ger riklig 
blomning i ampel och kruka.
Artnr: 13343 300 ml, 12/frp
Artnr: 13344 1L, 12/frp

Herb Focus – örtnäring
Specialnäring för örter och 
kryddväxter.
Artnr: 10141 100 ml, 12/frp
Artnr: 13348 300 ml, 12/frp

Krukväxt Focus
Kvalitetsnäring för blomman-
de och gröna rumsväxter.
Artnr: 10123 100 ml, 12/frp
Artnr: 11908 300 ml, 12/frp
Artnr: 17128 1L, 12/frp

Olive Focus
Specialnäring för olivträd.
Artnr: 10121 100 ml, 12/frp
Artnr: 11911 300 ml, 12/frp
Artnr: 13352 1 L, 12/frp

Orchid Focus Bloom
Förlänger och intensifierar blom-
ningen.
Artnr: 10114 100 ml, 12/frp
Artnr: 12964 300 ml, 12/frp
Artnr: 13354 1 L, 12/frp

Orchid Focus Grow
Bidrar till snabbare åter-
hämtning och ny blomning.
Artnr: 10116 100 ml, 12/frp
Artnr: 12965 300 ml, 12/frp
Artnr: 13353 1 L, 12/frp

Palm Focus
Specialnäring för palmer.
Artnr: 11298 100 ml, 12/frp
Artnr: 12975 300 ml, 12/frp

Plant Focus
Näring för köks- och trädgårds-
växter.
Artnr: 13358 1L, 12/frp

Rose Focus
Specialnäring för rosor i kruka.
Artnr: 11032 100 ml, 12/frp
Artnr: 13360 300 ml, 12/frp

Pelargonium Focus
Specialnäring för pelargoner.
Artnr: 10875 100 ml, 12/frp
Artnr: 11909 300 ml, 12/frp
Artnr: 16789 1L, 12/frp
Artnr: 10120 5L, 2/frp

Strawberry Focus
Specialnäring för jordgub-
bar och smultron.
Artnr: 11300 100 ml, 12/frp
Artnr: 13068 300 ml, 12/frp

Houseplant Myst
Spraynäring för bladgöds-
ling av krukväxter.

Artnr: 10117 100 ml, 40/frp
Artnr: 10897 300 ml, 12/frp
Artnr: 13346 750 ml, 6 /frp

Houseplant Myst  
innehåller alla viktiga ämnen 
i den mängd som plantan får 
till sig där den växer på sin 
naturliga växtplats. 

Houseplant Myst passar till de 
flesta krukväxter och är fär-
digblandad, klar att spraya 
direkt på plantans blad och 
mot rotområdet.

Formulex  
Generell näringslösning. 
Rik på naturliga mineral  och 
mikronäringsämnen.
Artnr: 10876 100 ml, 12/frp
Artnr: 14604 300 ml, 12/frp
Artnr: 13336 1L, 12/frp
Artnr: 11010 5L, 2/frp
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Specialjord och Orkidékompost
Sammansättningen av jorden är viktig för ett riktigt bra resultat.  
De specialutvecklade blandningarna och orkidékomposten från Growth Technology har  
utvecklats av odlarproffs och håller mycket hög kvalitet.

African Violet Repotting
För St Paulia och övriga 
Gesneseriaceasläktet.
Artnr: 13367   2L, 10/frp

Bonsai Focus Repotting 
Specialjord för bonsai.
Artnr: 11038   2L, 10/frp

Cactus Focus Repotting
För kaktus och succulenter.
Artnr: 11037   2L, 10/frp

Carnivorous Repotting
För köttätande växter
Artnr: 11654   2L, 10/frp

Citrus Focus Repotting
För citrus och olivträd.
Artnr: 11034   2L, 10/frp
Artnr: 15156   8L, 5/frp

Houseplant Focus Repotting
Jord för krukväxter.
Artnr: 11648   2L, 10/frp
Artnr: 15157    8L, 5/frp

Orchid Focus Repotting
Orkidékompost utvecklad 
av orkidéspecialister
Art.nr: 10125   3L, 10/frp
Art.nr: 10126  10L, 5/frp

Organic Garden 
Ekologisk näring till köksträd-
gården.
Artnr: 13338 1L, 12/frp 
Artnr: 17067 2L, 6/frp
Artnr: 13337 5L, 2/frp

Organic Tomato
Ekologisk näring till tomater  
och paprika.
Artnr: 11011 1L, 12/frp
Artnr: 17068 2L, 6/frp
Artnr: 13340 5L, 2/frp                  

Root Riot för snabb och säker rotning av sticklingar och fröer.

Root Riot är en kub med en svampaktig konsistens som bidrar till 
att optimal mängd fukt och luft tillförs plantan vilket resulterar i 
snabb utveckling av rötter för såväl sticklingar som fröer.
Root Riot består av komposterat, organiskt material som är helt 
biologiskt nedbrytbart.
Kuberna är behandlade med micronäringsämnen som ger näring 
åt unga plantor och som bidrar till påskyndad rottillväxt.

Root Riot, 100-pack
Lösa kuber.

Artnr: 13368 – 5/frp

Root Riot, 24-pack
Kuber i ett enkelt brätte.

Artnr: 13369 – 10/frp

Rotningskuber

Clonex Mist
Stärker moderplantor och 
hjälper sticklingar att rotas.

Artnr: 11636   100 ml, 12/frp
Artnr: 13370   300 ml, 12/frp
Artnr: 13371   750 ml, 12/frp
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Lightwave växtlampa

Lightwave är enormt populär hos många hobbyodlare och är en av våra storsäljare. 
Lampan har allt för att ge optimala resultat vid uppdragning av frösådder och sticklingar och är garan-
terat lampan för den som vill odla ätbart inomhus på en lite större yta. Lightwave är även populär som 
tillskottsljus hos många orkidéodlare.
Med rätt färgtemperatur, 6400 kelvin, extremt bra reflektor (viktigt för lysrör) och en jämn täckning som 
inte uppnås med några lampor av spot-typ är detta växtlampan med stort L. På ovansidan finns vajer 
för upphängning men även montering direkt under hylla är möjligt.
Den smala höjden gör den enkel att använda även där man önskar en mer diskret installation.
Lightwave har T5-lysrör vilket gör den relativt energisnål gentemot traditionella lysrör. 
Lampan finns i fyra olika storlekar för att täcka många olika belysingsbehov. 

Lightwave 2 x 24 watt
3300 Lumen
Mått: 60 x 40 x 6 cm

Artnr: 13376  2/frp

Lightwave 4 x 24 watt
6600 Lumen
Mått: 60 x 40 x 6 cm 

Artnr: 13377  2/frp

Lightwave 4 x 54 watt
16600 Lumen
Mått: 120 x 40 x 6 cm

Artnr: 13378 2/frp

Lightwave 8 x 54 watt
33200 Lumen
Mått: 120 x 66 x 6 cm

Artnr: 13379 1/frp

Orkidétillbehör

Orchid Pot
9 cm   Artnr: 10143  12/frp
12 cm Artnr: 10144  12/frp
13 cm Artnr: 12074  12/frp
15 cm Artnr: 10145  12/frp
17 cm Artnr: 10146  12/frp
19 cm Artnr: 12075  12/frp
21 cm Artnr: 12076  12/frp

Orkidéfat
Genomskinliga fat till orkidékrukor
13,5 cm Artnr: 11296   12/frp
16,5 cm Artnr: 11297   12/frp

Orkidéstöd, Leaf
Svart, Artnr: 10999 10/frp
Grönt, Artnr: 11 305 10/frp
Genomskinl.  Artnr: 11306   10/frp

Versatile clips, 6-pack
Artnr: 11641    12/frp

Butterfly clips, 6-pack
Artnr: 11640   12/frp

Ladybird clips, 6-pack
Artnr: 10996   12/frp

Dragonfly clips, 6-pack
Artnr: 10997   12/frp

Orchid Pot har alla de egenskaper som är viktiga för att orkideer ska trivas och växa bra. Förutom 
det självklara att en orkidékruka ska vara genomskinlig har denna modell speciellt utformad bot-
ten som tar extra hänsyn till luftcirkulation och dränering, två viktiga egenskaper som är viktiga för 
orkidéer. Materialet är tålig polypropen som kan användas och återanvändas under många år. 
Orchid Pot finns i sju storlekar från 9-21 cm i diameter med fat i två passandestorlekar.
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Miniväxthus

Miniväxthus med 
hög kupa, mini
Ett fint litet miniväxthus 
med hög kupa i stabil 
kvalitet med justerbar 
ventilation.
Mått: 17 x 10  x 12,5 
cm.

Artnr: 14702 – 5/frp

Miniväxthus för 
fönsterbrädan
Miniväxthus för fönster-
brädan med 20 krukor 
och genomskinligt lock.
Mått: 54 x 15 cm

Artnr: 15402 – 1/frp

X-Large propagator - 
miniväxthus
Vårt största miniväxthus 
med hög kupa i stabil 
kvalitet. Botten är utan 
hål. 
Mått: 58 x 40 x 22,5 cm.

Artnr: 15060 – 5/frp

Miniväxthus,  
Small propagator
Litet miniväxthus med 
hög kupa i stabil kva-
litet.
Mått: 23 x 17 x 18 cm.

Artnr: 14966 – 5/frp

Miniväxthus med undervärme
Miniväxthus med undervärme i 
praktiskt, kompakt storlek med 
10-watts uppvärmd platta. 
Mått: 38,5 x 24 x 20 cm

Artnr: 15401 – 1/frp

Miniväxthus,  
Large Propagator
Stort miniväxthus med 
hög kupa i stabil kva-
litet.
Mått: 37,5 x 23 x 18 cm.

Artnr: 14967 – 5/frp

Kupa till miniväxthus
Hög kupa till stort miniväxthus i stabil kvalitet 
med justerbar ventilation.

X-large, 57,5 x 39 x 12 cm  Artnr: 15066 – 5/frp
Stor, 37,5 x 23 x 12 cm  Artnr: 15065 – 5/frp
Liten, 22,5 x 16,5 x 12 cm  Artnr: 15064 – 5/frp
Mini, 16,5 x 9,5 x 7 cm  Artnr: 15063 – 5/frp

Sålådor och brätten

Litet odlingstråg
odlingslåda utan hål i 
kraftig plast. 
Mått: 23 x 17 cm, 
Volym 1,5 liter.

Artnr: 14964 – 10/frp

Sålåda mini med hål
Sålåda mini med hål i 
stadig kvalitet.
Mått: 17 x 10  x 5 cm

Artnr: 14846 – 10/frp

Standard Garden Tray
Denna mångsidiga 
plantbricka är en riktig 
storsäljare Tillverkad av 
återfunnen plast i högsta 
kvalitet
Mått: 56 x 40 cm. Höjd 4 
cm. Rymmer 9 liter.

Artnr: 15243 – 5/frp

Sålåda XL med hål
Extra stor sålåda med 
hål i stadig kvalitet.
Mått: 58 x 40 x 7 cm.

Artnr: 15059 – 5/frp

Midi Garden Tray
odlingslåda utan hål i 
kraftig plast. 
Mått: 37,5 x 23 cm. 
Höjd 6 cm
 
Artnr: 14965 – 10/frp

Sålåda med hål
Liten sålåda med hål i 
stadig kvalitet.
Mått: 23 x 17 x 6 cm.

Artnr: 15062 – 10/frp

Plantbricka, X-Large
odlingslåda utan hål i 
kraftig plast. 
Mått: 57cm x 39 cm x 
5cm .

Artnr: 15061 – 5/frp

Sålåda, stor med hål
Stor sålåda med hål i 
stadig kvalitet
Mått: 37,5 x 23 x 6 cm.

Artnr: 15058 – 10/frp

Samtliga odlingsbrickor och sålådor liksom underde-
larna på miniväxthusen är tillverkade av återvunnen 
polypropen (PP) i en mycket stadig kvalitet som 
håller under många säsonger.
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Drivhus Grower är stommen till ett litet men mycket användbart bågväxt-
hus. Perfekt för att förlänga odlingssäsongen, utvänjning av utplanterings-
växter, drivning av köksväxter och annat som behöver skydd eller ska 
drivas under en begränsad tid.
Ramen är tillverkad av runda svarta pulverlackerade rör som enkelt mon-
teras ihop till en konstruktion som är hela 3 meter lång, 1 meter hög och 
en meter bred.
Till Grower finns två utbytbara täckmaterial som passar perfekt över ram-
verket för att ge det skydd som behövs för säsongen. 
Förankringsjärn ingår.

Drivhus Grower, 
stomme
Mått: 300 x 100 x 
100 cm

Artnr: 13880   4/frp

Grower Micromesh cover
Skyddar mot vind, frost,  
värme och skadegörare. 
Släpper igenom vatten.

Artnr: 13882  4/frp

Drivhus

Grower Poly cover
Skyddar mot vind och kyla.
Skapar en bra drivhusmiljö 
med fukt och värme. 

Artnr: 13881  4/frp

Det unika odlingssystemet Rootrainers är välkänt och mycket 
omtyckt av både trädgårdsamatörer och kommersiella 
odlare. Systemet producerar växter med kraftiga och starka 
rötter tack vare den luftbeskärning (air-pruning) som sker när 
rötterna kommer i kontakt med luften i pluggarna.   
Rootrainers kommer med genomskinligt plastlock som hjälper 
till att hålla fuktigheten hos frösådder och sticklingar.
Systemet är tillverkat i hållbar plast som håller för användning 
under många säsonger. 
Rootrainers finns med pluggar i tre olika storlekar.

Deep Rootrainers
Innehåller 32 celler som är 12 cm 
djupa. Rekommenderas särskilt för 
ärtväxter och andra växter med 
djupa rötter.  
Mått: 22 x 37 x 17 cm.

Artnr: 13849 - 10/frp

Rapid Rootrainers
Innehåller 32 celler som är 8 cm 
djupa. 
Rekommenderas särskilt för ut-
planteringsväxter, salladsväxter, 
örter och kryddor. 
Mått: 22 x 37 x 17 cm. 

Artnr: 13850 - 10/frp

Compact Rapid Rootrainers
Innehåller 20 celler som är 8 cm 
djupa. Utmärkt för frösådd av 
utplanteringsväxter, salladsväxter, 
örter och kryddor.
Mått: 22 x 15 x 17 cm. 

Artnr: 13848 - 10/frp

Ställning till Rootrainers
Smart och platsbesparande hylla 
för placering av Rootrainers. Ger 
plats för hela 8 stycken Deep- eller 
Rapid Rootrainerväxthus.  
Mått: 39 x 87 x 78 cm
 
Artnr: 13847 - 5/frp

Miniväxthus - Rootrainers
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Amplar - Hanging Basket

Plantopia amplar finns i tre modeller för att hänga i krok eller för att sätta på väggen. Materialet 
är stadig polypropen som håller för planteringar under många år. Tack vare de smarta luckorna 
runt om på sidorna blir det lätt att skapa riktiga blomsterklot likt de engelska’hanging baskets’. I 
botten kan vatten lagras för att ge viss långtidsbevattnande effekt samtidigt som det hindrar vatt-
net från att rinna rakt igenom när man vattnar. 
 
Kolla gärna in Wexthusets tips- och instruktionsfilm på Youtube som visar hur du planterar frodiga amplar. 

Plantopia ampel grön 30 cm
Artnr: 13374 - 6/frp

Plantopia ampel svart 30 cm
Artnr: 11655 - 6/frp

Plantopia ampel grön 35 cm
Artnr: 13373 - 6/frp

Plantopia ampel svart 35 cm
Artnr: 11656 - 6/frp

Plantopia väggampel grön 30 cm
Artnr: 13375 - 6/frp

Plantopia väggampel svart 30 cm
Artnr: 11657 - 6/frp

Odlingsstationer

Liten odlingsstation
Mått: 50 x 20, höjd: (max)45 cm

Svart, Artnr: 15242 – 1/frp
Vit, Artnr:15241 – 1/frp

Odlingsstationen - Komplett med bevattnings-
bricka och odlingstråg

Med odlingsstationen kan man odla och dra upp 
växter inomhus året om.
Odlingsstationen är en komplett lösning med 
växtbelysning, odlingstråg och underbevattning för 
odling inomhus. En smart lösning där man får plats 
med mycket odling även på en mindre yta.

Den attraktiva designen gör att den platsar på 
många platser i hemmet, på kontoret, i offentliga 
miljöer och varför inte på restaurangen!
Perfekt för att dra upp och odla sallad och krydd-
växter vidare inomhus året om.
Kan också användas för att ge extra blomning hos 
krukväxterna även vintertid och för att starta upp 
frösådder och ta sticklingar inför utesäsongen.

Lampa och reflektor
Lampan är en T5 högeffektiv fullspektrumlampa 
av typen Sunblaster 11 watt som drar 20% mindre 
ström än motsvarande belysning i hemmet.  
Livslängd ca 10.000 timmar.  
Färgtemperatur: 6400 Kelvin 
Elektroniska kopplingsdon = Inget surrande ljud från 
lysröret.  

 
 
 
 
NanoTech-reflektorn minskar värmen från lampan och 
maximerar effekten genom att reflektera 100% av ljuset mot 
växterna. Genom att man kan höja och sänka lampan kan-
växterna få optimalt ljus under hela tillväxtfasen. 

Bevattningsbricka
I förpackningen medföljer en upphöjd bricka med 
kapillärmatta för långtidsbevattning av dina växter.
Beroende av klimat och vilka växter som odlas kan 
växterna klara sig upp till 14 dagar med hjälp av vatt-
net i brickan.

Odlingstråg 
Förpackningen innehåller fyra odlingstråg i kraftig 
plast i en perfekt storlek för odling i odlingsstationen.

Storlek
Längd: 50 cm, bredd: 20 cm, höjd:(max)45 cm
Tillverkad av 100% återvunnen tålig plast och stadig 
aluminium.
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Odlingssäckar

Vigoroot™

Vigoroot™ är en mycket prisvärd odlingssäck  
tillverkad av 100% återvunnen polypropen.
Vigoroot odlingssäckar bidrar till sund tillväxt 
av växternas rötter. Med friska och starka rötter 
kan växten enklare ta upp alla viktiga närings-
ämnen och det vatten den behöver.
Detta resulterar i finare, kraftigare och mer 
välmående växter med rikligare blomning och 
skörd som resultat.

Vigoroot passar utmärkt för alla typer av grön-
saker, blommor och kryddväxter likväl som 
buskar och träd.
Tekniken med Vigoroot har använts i många 
år av kommersiella odlare och fördelen med 
denna teknik är erkänd i branschen.

Vigoroot krukor och odlingssäckar består av 
ett tekniskt avancerat textilmaterial som skapar 
superstarka rotsystem för friskare växter och 
rikligare skörd. 

Större växter planterade i Vigoroot behöver 
inte planteras om i större kruka lika snart utan 
kan fortsätta växa länge i sin Vigorootkruka.

Vigoroot fungerar genom en sk. ’air-prun-
ing’-process (luft-beskärning). Det innebär att 
när rottrådarna når insidan av krukan vidtar 
denna process som man kan likna med rotbe-
skärning. De fina rottrådarna kan då fortsätta 
utvecklas utan att det bildas rotsnurr i krukan.

Vigoroot 5L, 3-pack
Mått: 20 cm i diameter, 18 cm höga

Artnr: 13863 - 10/frp

Vigoroot Potato/Tomato-planter
Mått: 35 cm i diameter, 35 cm hög, 
Volym:  43,3 Liter

Artnr: 13866 - 10/frp

Vigoroot 10L, 3-pack
Mått: 24 cm i diameter, 24 cm höga

Artnr: 13864 - 10/frp

Vigoroot Vegetable Planter
Mått: 40 cm i diameter, 30 cm hög,  
Volym:  40 Liter

Artnr: 13867 - 10/frp

Vigoroot 20L, 3-pack
Mått: 30 cm i diameter, 30 cm höga

Artnr: 13865 - 10/frp

Vigoroot Herb Planter
Mått: 45 cm i diameter, 25 cm hög
Volym:  40 Liter

Artnr: 13868 - 10/frp
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Filtkrukor för vägg och räcke

Filtkrukorna är tillverkade av stadig mörkbrun filt i bra kvalitet som 
håller i flera säsonger. De är fodrade med svart plast som är lätt 
att vända ut för rengöring och skörd. 
Växterna kan planteras direkt i fickorna som håller jorden mycket 
väl. Små hål i botten låter överskottsvatten rinna ut. 

Filtkrukorna finns för upphängning på vägg och för upphängning 
på räcke. Väggmodellerna har rejäla öglor för upphängning och 
modellerna för räcke fästs med kraftiga kardborrband.

Filtkruka, räcke portfölj 
Planteringsficka på in- och 
 utsidan av räcket.
Mått: 41 x 82 cm 

Artnr: 13790 - 5/frp

Filtkruka, räcke rund 
Fäst säkert runt räcke eller staket.
Mått: 20 cm, höjd 20 cm 

Artnr: 13791 - 5/frp

Filtkruka, vägg med tre fickor 
För upphängning på vägg eller 
plank med sex fickor för plante-
ring. Mått: 26 x 70 cm

Artnr: 13793 - 5/frp

Filtkruka, vägg rund 
Kruka för upphängning på 
vägg eller plank.
Mått: 20 cm, höjd 20 cm 

Artnr: 13789 - 5/frp

Filtkruka, vägg strut 
Kruka för upphänging på vägg 
eller plank.
Mått: 25 x 30 cm 

Artnr: 13794 - 5/frp

Fiberduk, Poly och Skyddsväv

Aero-Poly Sheet
Denna plastfolie av polyeten är 
idealisk att använda för att skyd-
da och skynda på tillväxten av 
köksträdgårdens växter.
Jorden värms upp inför sådd 
och utplantering och växterna 
skyddas mot hårt väder sam-
tidigt som fukt bibehålls under 
plasten. Hålen bidrar till bra ven-
tilation, släpper in vatten och  
låter pollinerare komma in och 
göra sitt jobb.
Storlek: 1,80 x 10 m

Artnr:13891 - 10/frp

Bambubågar, 6-pack
Bågar i naturbambu som kan 
användas för att bygga  
odlingstunnlar i egen längd och 
form.  
Komplettera med något av våra 
täckmaterial.
Mått: 1 meter breda och 61 cm 
höga. 

Artnr: 13890 - 10/frp

Fastsättningspeggar, 10-pack
Fabric Pegs är U-formade fast-
sättningspeggar i galvaniserat 
stål. 
Perfekt för att fästa skyddsdukar 
och annat i trädgården.
Mått: 16 x 3,5 cm.

Artnr: 13888 - 20/frp

Micromesh
Perfekt för att skydda mot olika sorters insekter 
och ohyra samtidigt som luft och vatten enkelt 
tränger igenom. Skyddar också mot väder och 
vind. Hjälper till att hålla en hög luftfuktighet runt 
plantorna och den svagt gröna färgen skuggar 
mot stark sol.
                                    
Storlek: 1,80 x 5 m 
Artnr: 13887 - 10/frp
Bulkrulle 180 cm bred, 80 meter lång.
Artnr: 13804 - 1/frp

Fiberduk - Fleece Blanket 35 gram
En extra kraftig fiberduk på hela 35 g/m2. 
Används för att skydda växter mot kyla, stark vår-
sol, insekter och andra skadegörare. 
Den kraftiga väven håller kvar värme och skyddar 
mot frost men tillåter luft att cirkulera igenom och 
vatten att tränga in. 
Storlek: 1,80 x 10 m 
         
Artnr: 13889 - 10/frp
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Easy Lantern Cloche är ett perfekt ihopfällbart 
växtskydd. Det kan både användas för att  
skydda mot väder och vind och mot olika 
typer av skadegörare.
Easy Lantern finns i två storlekar och tre olika  
material: Polyeten, duk och Micromesh.

Easy Lantern: 75 x 75 cm, 65 cm hög
Easy Lantern Giant: 100 x 100 cm, 75 cm hög.
 

Easy Lantern Cloche Poly
Tilllverkad av UV-stabiliserad plast i en tjocklek av 
150 micron. Lanternan i plast bidrar till att värma 
upp jorden så att man kan börja odla tidigare, 
skyddar mot kraftig värme och bibehåller en 
hög luftfuktighet. Den ger även skydd mot hårt 
väder, djur och ohyra.

Easy Lantern Artnr: 13856 - 5/frp
Easy Lantern Giant Artnr: 13859 - 5/frp

Easy Lantern Fleece
Tillverkad av kraftig UV-stabiliserad 45 grams 
polypropylenfiber. Fiberduken används för 
att hålla värme och isolera växterna samti-
digt som fukt, luft och sol som lyser igenom. 
Skyddar också mot frost och dåligt väder och 
skapar en barriär  mot ohyra och andra djur.
 
Artnr: 13858 - 5/frp  
Artnr: 13861 - 5/frp

Easy Lantern Micromesh
Skapar en barriär mot olika ska-
degörare och mot frost. Det svagt 
gröna nätet ger skugga, skyddar 
mot vind och hjälper till att hålla 
kvar fukten. Micromesh är tillver-
kad av UV-stabiliserat 0,6 mm nät 
i polyeten. 
 
Artnr: 13857 - 5/frp 
Artnr: 13860 - 5/frp

Odlingslanternor - Easy Lantern Cloche

De stadiga odlingstunnlarna är lätta att sätta upp 
och att fälla ihop när de inte längre används och 
tar liten plats att förvara. Bågen är rostfri och tillver-
kad av galvaniserat stål. 
Tunneln finns i två storlekar och med fyra olika ma-
terial:  polyeten, fiberduk, nät och micromesh. 

Storlek Easy, mått: 45 x 30 x 300 cm
Storlek Giant Easy: 60 x 45 x 300 cm

Easy Poly Tunnel / Giant Easy Poly Tunnel
Polyetentunneln är tillverkad av UV-stabiliserad 
plast i en tjocklek av 150 micron. 
En polytunnel bidrar till att värma upp jorden så 
att man kan börja odla tidigare, skyddar mot 
kraftig värme och bibehåller en hög luftfuktig-
het. 

Easy Tunnel Artnr: 13845 - 5/frp 
Giant Easy Tunnel Artnr: 13846 - 5/frp

Easy Fleece Tunnel / Giant Easy  
Fleece tunnel
Fiberdukstunneln är tillverkad av 
kraftig UV-stabiliserad 45 grams po-
lypropylenfiber. Fiberduken skyd-
dar mot frost och dåligt väder och 
mot ohyra och andra skadegörare 
samtidigt som fukt, luft och sol lyser 
igenom. 
 
Easy Tunnel  
Artnr: 13843 - 5/frp 
Giant Easy Tunnel 
Artnr: 13844 - 5/frp

Easy Net Tunnel / Giant Easy 
Net Tunnel
Nättunneln skuggar mot stark sol 
och håller fukten kvar. Materialet 
består av UV-stabiliserat kraftigt 
polyetennät med 5 mm maskor. 
Nättunneln skyddar även mot 
insekter, fåglar och andra skade-
görare.
 
Easy Tunnel  
Artnr: 13841 - 5/frp 
Giant Easy Tunnel  
Artnr: 13842 - 5/frp

Easy Micromesh Tunnel / Giant 
Easy Micromesh
Tunneln i Micromesh är tillverkad 
av UV-stabiliserat 0,6 mm nät i 
polyeten. Det skapar en barriär 
mot insekter, skadedjur och även 
mot frost. Det svagt gröna nätet 
ger skugga, skyddar mot vind 
bibehåller fukt.

Easy Tunnel  
Artnr: 13839 - 5/frp 
Giant Easy Tunnel  
Artnr: 13840 - 5/frp

Odlingstunnlar
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Uppfällbara växthus

Sunbubble har blivit en stor succé tack vare 
sina många praktiska användningsområ-
den. Den smidiga uppsättningen och möjlig-
heten att enkelt plocka ner och bära med 
sig den för att sätta upp på annan plats 
gör den extra användbar. Sunbubble kan 
användas som växthus, som ett lusthus och 
en plats att umgås på.  Vi har kunder som 
använt den som poolhus för en enkel pool 
så att vattnet håller värmen och regn och 
rusk stängs ute. 
Här kan man ställa växter som får skydd mot 

vind och regn samtidigt som det värms upp till 
behagliga temperaturer vår och höst när kylan 
kryper på.
Båda är kupolformade och har en unik 
’one-piece-folding’ patenterad design vilket 
gör den enkel att använda, enkel att montera 
och enkel att transportera. Materialet består av 
UV-stabiliserad genomskinlig PVC och flexibla 
stag i glasfiber.
Upptill finns 12, respektive 8 justerbara ventiler 
och dörren stängs med en kraftig dragkedja.

Sunbubble Large
Mäter 2,2 meter i takhöjd och 3,5 meter i diameter, 
vilket ger ett utrymme på hela 10,99 kvm.
Ihopfälld i sin bag mäter det endast 30 cm i diame-
ter och är 150 cm långt.

Artnr:13926 - 1/frp

Sunblubble Standard
Takhöjd på 200 cm och en diameter på 280 cm 
vilket ger en yta på hela 8,79 kvm.
Ihopfälld i sin bag blir den 25 cm i diameter och 280 
cm lång.

Artnr: 13927 - 1/frp

Victorian Bell™
Odlingsklockorna i serien Victorian Bell har det 
traditionella utseende som är snarlikt de ur-
sprungliga odlingsklockorna av glas men har 
den fördelen att de är lättare, mer tåliga och 
har ventilation upptill.

Odlingsklockorna är tillverkade i vacumpressad 
APET som är en slitstark plast som tål tempera-
turer från -40 till +70 C. Den är giftfri, miljövänlig 
och livsmedelsgodkänd.
Victorian Bell odlingsklocka finns i tre storlekar.

Original Victorian Bell, 3-pack
Idealisk för nyplanterade örter, 
blommor och grönsaker.
Mått: 34 cm i diameter, 26 cm 
hög.

Artnr: 13852 - 10/frp

Baby Victorian Bell, 3-pack
Idealisk för unga plantor, känsliga 
växter och tidiga köksväxter. 
Mått: 25 cm i diameter, 20 cm 
hög.

Artnr: 13851 - 10/frp

King Size Victorian Bell, 2-pack
Skyddar större plantor mot kyla 
och frost hjälper känsliga växter 
övervintra. 
Mått: 40 cm i diameter, 31 cm 
hög. 
Artnr: 13853 - 10/frp

Ground Pegs, 12-pack
Fästen för förankring av  
odlingklockor.  
Passar även för att fästa 
många andra föremål i träd-
gården. 
Tillverkade av rosttåligt galv-
aniserat stål. 
Storlek: 16 cm.
 
Artnr: 13854 - 20/frp

Odlingsklockor



Wexthuset - Tfn: 08-22 50 80 - info@wexthuset.com - www.wexthuset.com Wexthuset - Tfn: 08-22 50 80 - info@wexthuset.com - www.wexthuset.com50 51

Växtstöd

1 CaneTopper, 10-pack
Pinntopp som sätts över bambu- 
och blompinnar/blomkäppar för 
att undvika att någon skadas av 
den uppstickande pinnen.
Diameter: 3 cm, höjd 2,4 cm

Artnr: 13917 Svart - 6/frp
Artnr: 13920 Olivgrön - 6/frp

3 CaneTopper, 3-pack
Med uttag för tre blompinnar an-
vänds denna modell för att göra 
ett pyramidformat växtstöd med 
tre ben.
Diameter: 4,5 cm, höjd 3,6 cm.

Artnr:13918 Svart - 6/frp
Artnr: 13921 Olivgrön, - 6/frp

8 CaneTopper
Med uttag för infästning av upp 
till 8 blompinnar kan man göra ett 
riktigt magnifikt växtstöd i pyra-
midform. Passar snabbväxande 
ettårsväxter.

Artnr: 13919 Svart - 6/frp
Artnr: 13922 Olivgrön - 6 frp

Pinntoppar används som 
skydd mot vassa blompinnar 
och för att bygga fina växt-
stöd i pyramidform av flera 
blompinnar eller bambukäp-
par.

Cane Toppers är användbara 
både i köksträdgården och i 
blomsterrabatten.
Finns i svart och olivgrön och 
passar till blompinnar med en 
dimension på 6-10 mm.

Växtstöd, uppfällbara

Steel Pea & Bean & Sweet Pea Frame
Denna lättmonterade stålram för odling av baljväx-
ter och luktärter är ett mångsidigt växtstöd. Perfekt 
för olika klättrande köksväxter liksom för luktärter 
och andra klättrande ettåriga växter.  
Förpackningen innehåller 14 stålrör, ett nät med 10 
x 10 cm maskor, och markpeggar för säker förank-
ring. 
Längd 20 cm, Bredd 80 cm, Höjd 200 cm. 

Artnr: 13906 - 5/frp

Garden Maypole Plant Support 
Ett mångsidig och elegant växtstöd som är hela 190 
cm högt. Idealiskt för ettåriga klätterväxter, peren-
na luktärter och klematis mfl. Centerpålen med den 
dekorativa toppen är tillverkad i svart pulverlacke-
rad stål. Åtta svarta rep i polypropen fästs i marken 
med galvaniserade stålpeggar. Dekorativ både i 
blomsterrabatten och i kökslandet. 
Höjd 190 cm, 100 cm i diameter.
 
Artnr: 13907 - 10/frp

Parasol Plant Support 
Ett som snabbt blir en imponerande installation i 
trädgården. Det är enkelt att få på plats och ett 
stilfullt sätt att stödja snabbväxande köksväxter och 
ettåriga sommarblommor. Det vida formatet gör 
att alla växter som klättrar också får gott om plats 
även för sina rötter. Innehåller 6 parasollarmar och 
mittpåle som är uppdelad i fyra delar, tillverkade i 
smidesstål. Därutöver sex snören av slitstark polypro-
pen och sex markpeggar i galvaniserat stål. 
Mäter 120 cm i diameter. Höjd: 180 cm.

Artnr: 13911 - 10/frp
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Stamskydd och vindskydd

Vindskydd Micromesh
Sätts enkelt upp på plats med 
bambupinnar. (medföljer ej) 
Innehåller 2 längder med  
måtten: 400 cm x 70 cm

Artnr: 13895 - 10/frp

StrimGuard stamskydd, 
3-pack
Skydd mot trimmertråd och 
skadegörare. 
Mått: 10 cm i diameter, Höjd 20 
cm, tjocklek 1 cm

Artnr: 13897 - 10/frp

Flexi-Mesh Treeguard 
Ett stadigt stamskydd av UV-sta-
biliserad polypropen.
Mått: 9 cm i diameter, Höjd 60 
cm.

Artnr: 13896   30/frp

Odlingstunnlar för frösådd
Såtunnel, Easy seedling tunnel, 
3-pack
Tillverkad av tuff UV-stabiliserad poly-
etene och galvaniserade stålbågar
Mått: längd 80 x bredd 18 x höjd 12 
cm

Artnr: 15158  10/frp

Odlingsburar

Stommen i odlingsburarna består av stabila 
pulverlackerade stålrör och nätet är tillverkat av 
polyeten med 1,5 cm respektive 1 cm maskor.
I förpackningen medföljer allt som behövs 
inklusive fästen, clips och markpeggar.

Steel Long Fruit Cage
En avlång modell som mäter hela tre meter och är 1,5 
meter hög.
Mått: L300 x B100 x H150 cm

Artnr: 13923 - 5/frp

Steel Round Fruit Cage
En rund modell som passar perfekt att placera över till 
exempel bärbuskar.
Mått: 100 cm i diameter, höjd 150 cm

Artnr: 13924 - 5/frp

Växtstöd för köksväxter

Fold-a-Frame – utvikbart växtstöd
Ett elegant och mångsidigt växtstöd som passar både för att stödja tomater och olika slags klätterväxter 
som ärtor, bönor och andra ettåriga växter. 
Stödet består av fyra stålpaneler anslutna med gångjärn. Kan placeras som en fyrkant, en romb och ut-
vecklad i olika vinklar. 
Man kan sätta ihop flera stöd och skapa en fantastisk blomstervägg.
Mått: varje panel är 33 cm bred och 110 cm hög.

Artnr: 13908 - 10/frp
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Skydd och barriärer Fällor och skrämmor

Medium Easy Fleece Jacket, 3-pack 
Mått: Bredd 80 cm x Höjd 100 cm

Artnr: 13893   3/frp

Small Easy Fleece Jacket, 4-pack
Mått: Bredd 60 cm x Höjd 80 cm

Artnr: 13894   10/frp

Large Easy Fleece Jacket, 2-pack
Mått: Bredd 120 cm x Höjd 180 cm

Artnr: 13892 - 10/frp

Easy Fleece Jackets skyddar utplanterings-
växter mot höstfrost och köldknäppar på 
våren och är perfekt för att hjälpa mindre 
härdiga växter genom vintern genom att ge 
dem ett omedelbart skydd mot hård vind, 
kyla och stark vårsol. Materialet är fiberduk 
av hög UV-stabil polypropen med en tjock-
lek av hela 35 gram. Huvorna som träs över 
känsliga växter, uppstammade rosor och 
vintergröna växter finns i tre olika storlekar. 
Väl på plats försluts de enkelt med hjälp av 
en dragsko.  

Easy Fleece JacketsTM

Getingfälla Wasp Traps, 2-pack
En getingfälla är ett miljövänligt sätt att 
skydda sig mot allt för många getingar. 
Denna modell har en design som både är 
enkel och väldigt effektiv.
Fällan har två ingångar så att den vätska 
som hälls i som lockmedel ska attrahera 
getingarna.
Behållaren fyller man med en liten 
mängd fruktjuice eller öl och hänger i 
trädgården eller på balkongen så sköter 
getingarna resten.
Storlek: 9,5 cm i diameter. 13,5 cm hög.

Artnr: 13931 - 10/frp

Fågelskrämma - Birdscare
Ett fiffigt sätt att skrämma iväg fåglar, 
kaniner och andra skadegörare. Ett helt 
kemikaliefritt sätt att skydda grönsaker, 
frukt och nysådd gräsmatta.
Skrämman består av ett band som är 
tillverkat i polypropen. Det fladdrar och 
reflekterar ljuset och genom att spänna 
den mellan störar eller liknande så att 
den blir sträckt uppkommer små fina vi-
brationer. Alla dessa saker sammantaget 
bidrar till att avskräcka ovälkomna besö-
kare. Rullen innehåller 30 löpmeter

Artnr: 13930 - 20/frp

Snigelfällan Slug-Buster, 2-pack
Ett säkert och enkelt sätt att reducera 
sniglar utan gift. 
Sänk ner fällan i jorden och fyll med juice 
eller öl så lockas sniglarna in. 
Lätt att hantera. Lätt att tömma.
Slug-Buster är tillverkad i UV-stabiliserad 
polypropen.
Förpackningen innehåller två fällor.
Storlek: 12 x 12 x 11 cm.

Artnr: 13935 - 10/frp
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Kompostering

RollMix Composter 
Rullkomposten i stadig PVC-väv erbjuder en praktisk lösning för kom-
postering av gräsklipp, löv och annat finfördelat trädgårdsavfall. 
Genom att rulla komposten blandas innehållet. Behållaren håller vär-
me och komposteringsprocessen påskyndas. Dräneringshål runt om 
hindrar innehållet från att bli för surt. Kapacitet 156 liter som resulterar 
i cirka 120 liter färdigkomposterat material. Under gynsamma förhål-
landen kan komposten tömmas redan efter 6 veckor. För bästa och 
snabbaste resultatet rekommenderas finfördelat klipp av gräs och 
örtartade perenner samt vissnade löv.
Mått: 54 cm i diameter. 6 cm.

Artnr: Röd 13898 - 10/frp   Artnr: Grön,15404 - 10/frp

Jute Vegetable Sacks, 
3-pack
Tillverkad av 100% nedbrytbart 
växtfiber och färg.
Mått: 24 x 44 x 84 cm

Artnr: 13899 - 10/frp

Jute Composting Sacks, 3-pack 
Tillverkade av 100% nedbrytbart växt-
fiber. 
Mått: 24 x 44 x 84 cm

Artnr: 13900 - 10/frp

Jordsåll, EasyRiddle
Ett enkelt och effektivt sätt att 
sålla jord.
Mått: 40 x 30 x 25 cm.

Artnr: 13932 - 10/frp

Knäskydd

Knädyna BosNeeleze
Marinblå Artnr: 15173 1/frp
Burgundy Artnr: 15174 1/frp
Grå  Artnr: 15175 1/frp
Rosa  Artnr: 15176 1/frp
Purple  Artnr: 15177 1/frp
Limegrön    Artnr: 15178 1/frp
Grön           Artnr: 15179 1/frp

BosNeeleze mjuka och smidiga knäskydd. 
Knädynorna har minnesskum som skonar knäna vid 
trädgårdsarbetet. 

Knäskydd BosNeeleze
Marinblå Artnr: 15180   1/frp
Burgundy   Artnr: 15181   1/frp
Grå              Artnr: 15182   1/frp
Rosa            Artnr: 15183   1/frp
Purple         Artnr: 15184   1/frp
Limegrön    Artnr: 15185   1/frp
Grön           Artnr: 15186   1/frp
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En snygg bokashikompost från Urban 
Composter med en design som gör att 
den platsar lika bra på köksbänken som 
under diskbänken. Komposten uppfyller 
alla de praktiska funktioner en riktigt bra 
bokashikompost ska ha inklusive avrinnings-
kran och dräneringsgaller. 
Bokashikompostering är ett fantastiskt  
effektivt sätt att ta tillvara och återvinna  
nästan allt ditt köksavfall.

På bara några veckor får man en kompost 
som är färdig att använda som jordförbätt-
ring eller att plantera i samtidigt som en 
vätska som töms ur komposten kan använ-
das som  en mycket effektiv näring till dina 
växter. 
Innehållet har inte på denna korta tid 
förvandlats till mull, men är syrat och ned-
brutet av speciella microorganismer som 
tar över förruttnelseprocessen och gör 
avfallets näring tillgängligt för att tas upp 
av växterna.

Det enda du behöver förutom matrester 
i hinken är en så kallad accelerator som 
sätter i gång den jäsnings-/syrningsprocess 
som är hemligheten bakom bokashi.

Acceleratorn som innehåller alla viktiga mikroorga-
nismer och jästsvampar baseras på jäst fruktextrakt 
som tillförs enkelt genom att man sprayar det över 
avfallet.
 
Hinken finns i två modeller: 
Urban Composter rymmer ca 15 liter avfall.
Höjd: Framsida: 34,5 cm, Baksida: 39,5 cm 
Diameter: Upptill: 29 cm, botten: 20 cm

City Composter som rymmer ca 6 liter avfall.
Höjd: 26 cm,  
Diameter upptill: 29 cm, i botten: 16 cm

Bokashi

Accelerator för Bokashi 
Innehåller en blandning av 
effektiva mikroorganismer, 
EM, som bidrar till att kom-
posten bryts ner.
Volym: 0,5 liter
  
Artnr: 14516 - 4/frp

Refill till Accelerator 
Refill till accelerator. 
Volym: 0,5 liter. 

Artnr: 17177  - 4/frp

City Composter, 
Svart

Artnr: 14519 - 2/frp

City Composter,
Lime

Artnr: 14517 - 2/frp

City Composter,
Berry

Artnr: 14520  - 2/frp

City Composter, 
Chili

Artnr: 14518  - 2/frp

Urban Composter, 
Svart

Artnr: 14524  - 2/frp

Urban Composter, 
Lime
 
Artnr: 14522 - 2/frp

Urban Composter, 
Berry

Artnr: 14521 - 2/frp

Urban Composter, 
Chili

Artnr: 14523 - 2/frp

City Composter

Urban Composter
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Lövplockare

Leaf Picker är en nytt smart och 
effektivt sätt att samla upp löv. 
Med den patenterade, ergono-
miska mekanismen för att avlägs-
na bladen från uppsamlaren går 
arbetet snabbt och lätt.
Med lövplockaren Leaf Picker 
kommer man enkelt åt att plocka 
löv i rabatter, i grusgångar och 
på diverse svåråtkomliga ställen. 
Löven fastnar på piggarna och 
släpper med ett enkelt hand-
grepp över skottkärran eller där 
man önskar.

Leaf Picker
Lövplockaren är tillverkad av ett tåligt 
lättviktsmaterial som håller under många 
säsonger.
Mått: Handtaget är 120 cm långt och 
total bredd är 18 cm

Artnr: 13934 - 5/frp 

Ogräsrensning

Renshackan Speedhoe blir snabbt en favorit vid 
rensning och luckring i trädgården.
Det här är en renshacka med flera unika fördelar 
som gör att rensningsarbetet går både enklare och 
snabbare.
Speedhoe har fått femstjärniga omdömen i engelsk 
press.
Speedhoe är tillverkad av rostfritt stål med ett 
handtag av hardwood och har 10 års garanti.

Det här är en renshacka med flera unika fördelar som gör 
att rensningsarbetet går både enklare och snabbare.

1. Den unika vinkeln på renshuvudet gör att man kan föra 
redskapet både mot och ifrån sig utan att man behöver 
flytta kroppen i någon större utsträckning. Detta minskar 
risken för sträckningar och minskar påfrestningen på musk-
lerna.

2. Piggarna på baksidan bidrar till att redskapet enkelt skär 
ner i jorden genom att det ’drar’ bladet ner i marken när 
hackan dras över marken

3. Den svängda formen på det bakre bladet skapar en 
skärande rörelse genom jord och rötter som resulterar i en 
smidig, men samtidigt kraftfull plogrörelse som enkelt skär 
genom ogräs och bryter upp hårt packad jord utan att 
man varken behöver hacka eller gräva.

4. Den triangulära formen på bladet gör att det får en bra 
balans som motverkar att hackan vrider sig så att man får 
en jämn och kontrollerad rörelse.

5. Den smalare fronten minskar motståndet och gör det 
enklare att komma in i smalare utrymmen mellan plantor.

Speedhoe Renshacka
Mått: Skaftet mäter 170 cm. 
Bredden på bladet är 12 cm.

Artnr: 13928 - 8/frp
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SwellGel är vattenhållande kristaller som 
minskar behovet med 75% och förhindrar 
därmed uttorkning.
SwellGel är helt oumbärligt för törstiga 
växter, plantor som står varmt och tex. 
för Hanging baskets.
De sväller 400 gånger sin egen vikt 
och bildar en geléliknande massa som 
blandas i jorden för att skapa en vatten-
reserv.
SwellGel kan också användas för att 
rota sticklingar i samt tillföras jorden vid 
nyplantering för att minska risken för vat-
tenbrist i det känsliga etableringsskedet.

Bevattning

Water-Waiters, 3-pack
En enkel och mycket praktisk lösning för att hålla 
krukväxterna vattnade när man reser bort likväl som 
för den som vill ha enkel bevattning året om.
Med Water-Waiters (vattenservitörerna!) serveras 
vatten till växterna enkelt och säkert. 
 Vattnes dras från behållaren ner i jorden via servitö-
rerna så att jorden hela tiden hålls lagom fuktig. Inte 
för sur, inte torr.
Storlek: 10,5 x 3,5 cm

Artnr: 13936 - 10/frp

Stril- och strålmunstycke 
till petflaska

Artnr: 17056 Grön - 50/frp
Artnr: 17055 Röd - 50/frp

SwellGel, 250gram
Vattenhållande kristaller
Artnr: 11664 - 20/frp

BasketMate, 500gram
En blandning av SwellGel
och långtidsverkande näring.
Artnr: 11639 - 15/frp

Stolpskydd

Ett attraktivt skydd för staketstolpen i form av en fågelsiluett. Passar självklart även på många 
andra platser både ute och inne. Fågelsiluetten är tillverkad i England av pulverlackerad stål 
vilket gör den utomordentligt tålig mot väder och vind. Basen mäter 7 x 7 cm. 
Skruvar för fastsättning medföljer.

Stolpskydd, Gärdsmyg
Artnr: 14993 - 1/frp

Stolpskydd – Sädesärla
Artnr:14995 - 1/frp

Stolpskydd – Blåmes
Artnr: 15001 - 1/frp

Stolpskydd – Koltrast
Artnr:15002 - 1/frp

Stolpskydd – Uggla
Artnr: 14998 - 1/frp

Stolpskydd – Kungsfiskare
Artnr:15000 - 1/frp

Stolpskydd – Nötväcka
Artnr:14999 - 1/frp

Stolpskydd – Trast
Artnr:14996 - 1/frp

Stolpskydd – Hackspett
Artnr:14994 - 1/frp

Stolpskydd – Rödhake
Artnr: 14997 - 1/frp
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Vattenkannor

Välkommen till vårt sortiment vattenkannor. 
VI har både traditionella och vackra kvali-
tetskannorna från brittiska Haws, tillverkade 
sedan 1886. Handgjorda kannor i utsökt 
design med ultimat funktion och med 10 års 
garanti. 

Vi har även formgjutna, mycket stabila och lättviktiga 
kannor från brittiska Garland i flera storlekar och fär-
ger. 
Alla i mycket hög kvalitet med fin finish. För komplett 
sortiment hänvinsar vi till vår återförsäljarsida: 
www.wexthuset.com/wexthuset-info/aterforsaljare

NYHET!
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Djur i trädgården

Vi är stolta att reoresentera engelska Wildlife 
World med produkter av mycket hög kvalitet, 
utvecklade tillsammans med erkända experter 
inom fågel- och djurliv. I sortimentet finns olika 
sorters matare och bon till många av träd-
gårdens besökare som småfåglar, igelkottar, 
fladdermöss, grodor och paddor 

och de viktiga insekterna. Genomgående sta-
dig och stabil deign som samtidigt är mycket 
attraktiv och stilfull med modeller som passar 
både slott och koja. För komplett sortiment 
hänvisar vi till vår återförsäljarsida: 
www.wexthuset.com/wexthuset-info/aterfor-
saljare

NYHET!
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Trädgårdsredskap i trä

De traditionella trädgårdsredskapen och de fina presentar-
tiklarna relaterat till trädgård och tillagning är designade av 
engelska Nether Wallop Trading och tillverkade i FSC trä.
Designen är sparsmakad och samtidigt mycket funktionell vilket 
gör att de verkligen kommer till praktisk användning samtidigt 
som de blir självklara presenter till både odlings- 
och matlagningsintresserade.

Startset för frösådd Krukmakare för papperkrukor
Ett underbart set för dig som vill komma igång med 
frösådden.
Innehåller: Krukmakare, original. Krukmakare, stor. 
Jordplattare med två ändar som passar båda kruk-
makarna. Prickelpinne. Två askar för förvaring av 
fröer.  Allt förpackat i en fin box.

Artikelnr: 14981 - 1/frp

Krukmakare, original
En storlek perfekt för frösåd-
der och småplantor.
Krukornas storlek blir 4-5 cm i 
diameter.

Artnr: 15016 - 1/frp

Jordplattare till krukmakare
En jordplattare som passar till 
både liten och stor papperskruk-
makare.

Artnr: 15008 - 1/frp

Krukmakare, stor
Denna storlek är perfekt för 
tex många köksväxter med 
stora fröer. 
Krukornas storlek blir ca: 6,5 
cm i diameter

Artnr: 15017 - 1/frp
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För odling och presenter

Ört- och kryddmalare – set
Ett fint och traditionellt set för 
malning av örter och kryddor.
Förpackningen innehåller:
En dubbelsidig mortel
En Q Bowl (tre länkade 
kryddskålar) Dessa kan an-
vändas med morteln (som 
mortelskålar.) Set med tre 
träskopor för servering av 
kryddorna. 

Artnr: 14989 - 1/frp

Örtmortel i trä
Mortel i FSC-ek för örter och 
kryddor.

Artnr: 15028 - 1/frp

Set med tre små skopor
Ett set med tre små skopor. 
Perfekt för att hälla salt,  
kryddor, socker, kaffe...

Storlek: 15,5 cm, 11 cm och 8 
cm.

Artnr: 15007 - 1/frp

Q Bowl - kryddskål med skopa
Q Bowl är en skål som är tre skålar 
tillverkade av FSC björk. De kan sitta 
ihop och vridas åt olika håll så att 
man har åtkomst till innehållet i alla 
tre skålar samtidigt. Fälls den ihop 
har den formen av en kub.

Artnr: 14984 - 1/frp

Tillverkat av FSC-träd
 
FSC står för Forest Stewards-
hip Council och är en obero-
ende, internationell med-
lemsorganisation som verkar 
för ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och eko-
nomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar, genom sitt 
certifieringssystem FSC. Cer-
tifierade företag följer FSC:s 
regler (standarder) för skogs-
bruk och spårbarhet. 
De som följer reglerna får 
märka sina produkter med 
FSC:s varumärke. 

FSC-märket gör att konsumenter 
och företagkan välja varor av trä 
som kommer från ett ansvarsfullt 
skogsbruk, det vill säga ett skogs-
bruk som tar hänsyn till människor 
och miljö.Skogen ger oss rent vat-
ten, frisk luft och bidrar till att brom-
sa den globala uppvärmningen. 
Den ger mat, medicin och viktiga 
naturresurser som timmer och pap-
per.  
Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så 
att skogen också på lång sikt kan 
ge de här nyttigheterna. De som 
deltar i FSC vill frivilligt bidra till det-
ta.

Hängetiketter i ek, 5-pack
Set med fem rektangulära, 
handgjorda växtetiketter 
tillverkade av FSC-ek.
Fästs vid plantan med najtråd 
eller bast (medföljer ej).
Ett smakfullt sätt att visa nam-
net på dina växter. Passar 
också jättebra inomhus där 
de tillför en fin designkänsla.
Etiketterna kan återanvändas 
efter att de rengjorts med ett 
fint sandpapper.
Storlek: 9 x 2 cm.

Artnr: 15403 - 1/frp

Dörrstopp i trä
En enkel dörrstopp i fin, traditionell 
design. Perfekt för dörren som 
aldrig står kvar i öppet läge.
Artnr: 14991 - 1/frp

Plantetiketter i ek, 
5-pack
Storlek: Längd 20 cm, 
bredd 2,5 cm.
Artnr: 15015 - 1/frp

Trähängare 5-pack
Supersmidig hängare ute eller 
inne. Bara spika upp dem där 
de behövs i tex köket, på  
verandan, verkstaden,  
i källaren, eller på vinden... 
Innehåller 5 hängare.

Artnr: 15009 - 1/frp

Home Collection - set i trä
Ett set med flera väldigt använd-
bara produkter för olika ändamål 
i  hemmet.
Förpackningen innehåller:
Trähängare, 5-pack
Dörrstopp i trä
Nyckelbricka
Handtag/knopp (för tex lampsnö-
re eller gardin)
Artnr: 14988 - 1/frp

Planteringsset
Ett urval av användbara kvalitets-
verktyg för arbetet i trädgården. 
Kittet innehåller en Paper Potter 
(papperskrukmakare), en ’dibber’ 
för plantering, en jordplattare i ek, 
ett set med planteringssnöre och 
en prickelpinne i ek.
Artikelnr: 15018 - 1/frp



Wexthuset - Tfn: 08-22 50 80 - info@wexthuset.com - www.wexthuset.com Wexthuset - Tfn: 08-22 50 80 - info@wexthuset.com - www.wexthuset.com72 73

Juteväska - Gobble All
Väskan för allt! Tillverkad av jute-
väv med kraftiga canvashandtag 
som är tillräckligt långa för att  
kunna bära den på axlarna eller 
dela vikten mellan två personer.  
Mått: 75 x 50 cm.

Artnr: 15010 - 1/frp

Lövsäck ’Love em and leave’ 
em
Snygg! och praktisk säck för  
kompostering av löv. 
En fullt nedbrytbar glesvävd säck 
där du samlar dina löv för  
kompostering.

Artnr: 15026 - 10/frp

Vedbärare
Enkelt och smidigt får man med 
dig många vedträn i denna ’ved-
väska’ utan att de faller ur.  
Tillverkad i canvastyg med bär-
remmar i kraftig juteväv.

Artnr: 15012 - 1/frp

Rotfruktsförvaring – Sac O’veg
Praktiskt och snygg säck för  
förvaring av rotfrukter och lök.

Artnr: 15011 - 1/frp

Rosavtaggare
Taggrensare - rensar taggar och 
blad från stjälkar 

Artnr: 15027 - 1/frp

Äppelplockare - Quick picker
Tillverkad av galvaniserat stål och 
har en påse av bomull stor nog för 
att rymma ungefär ett kilo frukt.

Artnr: 15025 - 1/frp

Slangpollare
Denna slangpollare skyddar  
rabatt och buskar från att bli  
naggade i kanten.
Pollaren mäter 38 cm inklusive 
spets.

Artnr: 14987 - 1/frp

Kökskit - praktiskt i trä
Vårt köksset är ett fint set 
med några av de mest 
populära kökstillbehören i 
en blandning av tradition 
och nytt.
Setet innehåller:
- Ett par underlägg
- Citruspress
- Rotfruktsborste
- Skärbräda
- Skopa
Artikelnr: 14986 - 1/frp

Underlägg i trä
En enkel men klassisk kökspro-
dukt i en vacker design tillver-
kat av FSC björk.
Underlägget består av två 
ihopsatta underlägg som ock-
så kan användas var för sig.
Artikelnr: 14982 - 1/frp

Rotfrukts- och fruktborste
Fantastiskt bra borste både för 
rotfrukter och frukt/grönsaker 
som behöver rengöras.
Artikelnr: 15013 - 1/frp

Citruspress
Citruspress av traditionell typ.  
Perfekt för att pressa ner lite  
citron i maten.
Artikelnr: 15014 - 1/frp

Brasredskap - Fire Reviver
Ett attraktivt designat  
multiverktyg för brasan.  
Kan använads både som 
eldgaffel, raka och för att 
ventilera brasan. 
Längd 54cm

Artnr: 14990 - 1/frp
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Dibber
Det smarta verktyget 
vid plantering av fröer, 
pluggplantor och små 
lökar. På pinnen sitter 
markörer som hjälper till 
att mäta rätt djup.

Artnr: 15021 - 1/frp

Prickelpinne i ek
Ett underbart redskap 
vid frösådd och omskol-
ning av plantor.

Artnr: 15020 - 1/frp

Planteringssnöre
Ett jättebra verktyg för 
att få räta rader i  
rabatt och grönsaks-
land. Längd: 20m

Natur Artnr: 15023 - 1/frp
Grönt Artnr: 15022 - 1/frp

T-Dibber - planterings-
verktyg
Perfekt redskap vid 
plantering av plugg-
plantor och lökväxter.
  
Artnr: 15003 - 1/frp

Multidibber - Dib Dab
Ett mångsidigt 
3-i-ett-redskap som  
används både som 
prickelpinne, plante-
ringspinne och som raka 
som ger tre sårader i 
sålådan eller odlings-
brättet.

Artnr: 14992 - 1/frp

Jordplattare för 
brätten
En gammal traditionell 
produkt som används 
för att jämna till jorden i 
brättet vid plantering. 
Finns i två storlekar:

Liten: 20 x 14 x 2 cm 
Artnr: 15006 - 1/frp

Stor: 34 x 18 x 2 cm 
Artnr: 14983 - 1/frp

Jordplattare fyrkantig
Ett fint gammalt verktyg 
för att jämna ut jorden 
inför och efter frösådd. 
Mått: 10 x 10 cm.

Artnr: 15019 - 1/frp

Jordplattare och 
planteringspinne
En kombinerad jordplat-
tare och hålgörare.

Artnr: 14985 - 1/frp

Uppbindning

Soft-Tie
Soft-Tie är ett mycket användbart multiredskap för 
trädgården och hemmet som utvecklats av  
Haxnicks. Det finns kopior, men den här är originalk-
valitet. Soft Tie är tillverkat av en unik UV-stabilise-
rad gummiblandning och har en rostfri stålkärna. 
Det är enkelt att klippa och böja och håller sin 
form. Det kan även återanvändas och håller  
under många år. 

Soft-Tie finns i två förger:
- Den mjuka gröna färgen blandar sig bra med 
grönskan hos växter.
- Den bruna färgen smälter in bland grenar och trä. 
Soft Tie är starkt och hållbart. 
 
Soft-Tie finns i två grovlekar:
- Original Soft-Tie är den kraftigare varianten och 
mäter 7 mm i diameter.
- Slim Soft-Tie är en tunnare tråd som mäter 3,5 mm 
i diameter.

Slim Soft-Tie 
Idealisk för uppbindning av örtade växter och 
tunna grenar som hos tomater och klematis. Passar 
också utmärkt för ihopbindning av växtstöd och för 
allmänt bruk i trädgården. Färg: Brun/grön Mått: 8 
meter långt, 3,5 mm i diameter.
Artnr: 13905    Brun  20/frp
Artnr: 13903    Grön   20/frp

Original Soft-Tie 
Ger överlägsen styrka kombinerat med en mjuk 
och skyddande yta. Perfekt för att binda upp 
plantor som är tunga av växande frukter, eller för 
att binda upp kraftigare stammar eller grenar hos 
buskar, rosor, större klätterväxter. Färg: Brun/grön  
Mått: 5 meter långt, 7 mm i diameter.
Artnr: 13904    Brun  20/frp
Artnr: 13902    Grön   20/frp
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Örttork

Örttorken är praktisk, snygg och enkel att 
använda för att torka örter, fröer, chili, svamp 
och mycket annat.
Lufttorkning är en gammal effektiv metod att 
bevara skörden så att mycket av smak och 
arom bibehålls.
Örttorken är gjord av återvunnet gummiträ 
med tre oblekta bomullsdukar som är lätta att 
tvätta.
Levereras omonterad, men är enkel att sätta 
ihop och enkel att ta isär när den inte  
används. Örttork

Mått:: 38 x 38 cm. Höjd 36 cm.
Artnr: 15024 - 1/frp

Växtpress

Växtpress av klassiskt snitt som gör det möjligt att 
bevara växter och använda dem för en mängd 
olika ändamål som t.ex som tavlor, i scrapbook-
ing, till gratulationskort och mycket mer. 
Materialet består av FSC-trä och förpackningen 
innehåller allt som behövs för att komma igång 
inklusive kort, läskpapper och instruktion.
Växtpressen levereras i en vacker presentkar-
tong och blir en fin present till växtälskaren.

Växtpress
Storlek: 32 x 26 cm
Artnr: 15005 - 1/frp
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Handla via hemsidan

Nu kan du lägga din beställning direkt via hemsidan genom att gå in på länken: 
www.wexthuset.com/aterforsaljare
Har du vägarna förbi är du varmt välkommen att besöka vårt lager/kontor/showroom 
i Enhörna väster om Södertälje. Öppettider är vardagar 09.00 – 16.00.
Självklart kan du också ringa eller mejla din beställning. 

Försäljningsvillkor
Betalningsvillkor
30 dagar netto. 
Dröjsmålsränta 12% utgår vid försenad betalning. Påminnelseavgift 60 kr.

Priser
Angivna priser är exklusive moms och fritt vårt lager. 
Förändringar i priser kan bli nödvändiga pga större förändringar i olika valutakurser.  
Aktuella priser visas via vår hemsida och i aktuell prislista.

Leverans
Ange gärna önskad leveransvecka i din beställning. Är ingen tid angiven levererar vi 
så snart som möjligt.

Transportskada
Transportskada ska anmälas direkt till speditören.

Reklamationer
Eventuell reklamation ska göras senast 10 dagar efter mottagna varor. 

Force Majeure 
Vi friskriver oss från konsekvenser från all eventuell negativ påverkan på leveranser 
eller annan del i vår försäljning som är orsakade av konflikt, myndighetsbeslut eller 
andra ej förutsägbara händelser.

Övrig information
Ytterligare information om våra villkor, aktuella kampanjer, priser och nyheter åter-
finns på vår hemsida: www.wexthuset.com/aterforsaljare

Högupplösta bilder
Har du behov av låg- eller högupplösta bilder på våra produkter för publicering i 
press eller på hemsida går det bra att använda de lågupplösta bilderna på vår hem-
sida. För högupplösta bilder ber vi dig kontakta oss via epost eller telefon så ordnar vi 
det.

Uppgifterna i katalogen gäller från och med datum för publicering. Vi reserverar oss för eventuella skriv- 
eller tryckfel samt framtida förändringar som kan påverka sortiment och innehåll. Ny version av katalogen 
ersätter alltid i sin helhet informationen i tidigare version av katalogen.

Version: 2017-10-18
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Tel: 08-22 50 80
Info@wexthuset.com
www.wexthuset.com

Wexthuset - Honey Pot Garden AB
Jursta 8
151 96 ENHÖRNA


