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Barenbrugi SOS ja Supersport segu kasutatakse rahvusvaheliste liigade  
mängudel, mainekatel üritustel nagu UEFA Euroopa meistrivõistlused,  
jalgpalli maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud.

MURUSEEMNED

MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

Barenbrug SOS 5kg, 15kg 

Murusegu spordi-ja jalgpalliväljakute kiireks  
taastamiseks. Ülekülviks, idanevus juba +6 C° juures,  
murupinna ülikiire taastumine- suureneb mängutundide  
arv, murunurmika vähenemine tänu SOS segu kiirele  
tärkamisele. Suurema väetamisvajadusega. Külvinorm 
4-4,5kg 100m2. Niitmiskõrgus 12-40mm.                                                                                                                                         
Koostis:  
SOS raihein 50%;  
Karjamaa raihein (Lolium perenne) 50%

 
Barenbrug Supersport 15kg 

Ilmastikukindel murusegu spordi-ja jalgpalliväljakute  
rajamiseks. Suurepärane tallamiskindlus, väiksem  
kastmisvajadus, talub madalat niitmist. Kiire kasvuga,  
keskmise väetamisvajadusega. Külvinorm 2-2,5kg 
100m2. Niitmiskõrgus alates 25mm.
Koostis: 
Karjamaa raihein (Lolium perenne) 50%;  
Aasnurmikas (Poa pratensis) 50%
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MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

Aeglase kasvuga, kiirelt arenev murusegu
• Väiksem niitmisvajadus
• Väiksemad kogused eemaldamiseks
• Kiire arenguga
• Ideaalne robotniidukiga niitmiseks
• LMT tehnoloogia (Less Mowing Technology)
• Green Earth märgis
• Muru rajamiseks, maastiku haljastusse, teeäärte haljastuseks

 
MowSaver  - niitmine on ajalugu!

Barenbrug pakub revolutsioonilist uut ideed, mis on  
spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks avalikel haljasaladel. 
Suhteliselt vähese vaevaga püsiv kaunis muru. Selle aeglaselt 
kasvava uuendusliku segu kasutamine vähendab niitmise vajadust 
35% võrra ja lõikamiste maht väheneb 50% võrra, tagades samal 
ajal kiire muru arengu. Green Earth kvaliteedi märgiga toode - 
väheneb vajadus kastmise, väetamise, pestitisiidide kasutamise 
ning niitmise osas! Niitmiskõrgus: alates 10mm.

Koostis: 100% LMT mix (Less Mowing Technology)
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MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

MURUSEEMNED

Kiire taastumisvõimega,  
suurima tallamiskindlusega

• Revolutsiooniline RPR-tehnoloogia -  
taastuv muru võsundite abil!

• Väga tugev ja kiirekasvuline
• Vähem umbrohtu tänu kiirele arengule
• Kõrge haiguskindlus
• Kõrge taastumisvõime kevadel
• Muru rajamiseks, ülekülviks

RPR tehnoloogia - muru tugev kui raud!
RPR tehnoloogia on ennast edukalt tõestanud nii golfi- kui 
spodiväljakutel.    

 
Barenbrug Barpower RPR 5kg, 15kg

Laia kasutusalaga kiirekasvuline murusegu nii  
haljastusse, spordiväljakule kui ka koduaeda. Muru areneb  
ja uueneb võsundite abil! Sobib nii muru rajamiseks kui ka  
ülekülviks. Kõrge haiguskindlusega tihe murukamar, vähem  
umbrohtu. Hea põuakindlusega, nõuab vähem kastmist ja väetamist.  
Külvinorm 2-2,5kg 100m2. Niitmiskõrgus: alates 10mm. 
2015 aasta Sport FM inovatiivsusauhinna võitja! 
Koostis: 
RPR - raihein - 30%; 
Karjamaa raihein (Lolium perenne) 25%;
Puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra commutata) 30%; 
Punane aruhein (Festuca rubra) 15%.
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Lillemuru 0,5kg

Lillemuru rajamisel peab kindlasti arvestama  
sellega, et erinevalt tavalisest tarbemurust võtab  
efektse tulemuse saavutamine aega mitu aastat.  
Niidutaimede seemned idanevad pikalt. Esimestel  
aastatel annavad põhimassi heintaimed.  
Külvinorm 10-15g/m2. Lillemuru rajamisel  
eeltõrjuda umbrohi. Pärast külvi umbrohtu  
keemiliselt tõrjuda ei tohi. Soovitud tulemuse  
saamiseks kulub 2 - 3 aastat. Niita peale õitsemist  
kui seemned on valminud. Niidetud rohtu ei  
koristata (segus on ka üheaastased lilled).
Koostis: 96% kõrrelised + 4% loodulikud  õistaimed.  
Kõrrelised (puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra  
commutata) 40%; võsundiline punane aruhein (Festuca rubra rubra) 20%;  
lamba-aruhein (Festuca ovina) 20%; harilik kastehein (Agrostis capillaris) 20%. Loo-
duslikud lilled (Achillea millefolia – harilik raudrohi, Anthemis tinctoria – kollane 
karikakar, Leucanthemum vulgare – härjasilm, Galium verum – hobumadar, Centaurea 
jacea –arujumikas, Campanula patula – harilik kellukas, Campanula glomerata –  
kerakellukas, Dianthus deltoides – nurmnelk, Leontodon autumnalis- sügisene seanupp, 
Plantago lanceolata – süstlehine teeleht, Hieracium pilosella – karvane hunditubakas, 
Thymus serhyllum – nõmm-liivatee, Lotus corniculatus – harilik nõiahammas, Medicago 
lupulina – humal-lutsern, Anthyllis vulnearia – harilik koldrohi jms.

MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

 

Trallimuru 1kg, 10kg
Tugevat tallamist taluv koduaiamuru.  
Moodustab ilusa tiheda murukamara, talub  
sagedast niitmist. Muru on talve- ja haigus-
kindel. Niitekõrgus 2,5 – 5cm. Külvinorm 
1kg=50m2

Koostis: 
Karjamaa raihein (Lolium perenne) 30%,  
Roog -aruhein (Festuca arundinacea)25%,  
Puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra  
commutata) 25%,  
Aasnurmikas (Poa pratensis) 20%.

Mõisamuru 1kg, 10kg 
Mõõdukat tallamist taluv esindusmuru. Punase 
aruheina sortidest koosnev murusegu on  
peeneleheline, madalakasvuline ja moodustab  
tiheda murukamara. Murusegu on talve- ja  
haiguskindel ning vastupidav nii põuale kui  
liigniiskusele. Niitekõrgus 2,5 – 5cm. Külvinorm 
1kg=50m2 

Koostis:  
Punane aruhein (Festuca rubra rubra) 30%,  
Punane aruhein (Festuca rubra rubra) 40%,  
Puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra commutata) 30%.    

 
Talumuru 1kg, 10kg 

Tallamist taluv, valget ristikut  
sisaldav koduõuemuru. Valge ristik toodab  
lämmastikku, mis aitab heintaimedel kasvada,  
lisaboonusena hoiab ristik mulla niiske.  
Põuaperioodil säilib muru rohelisemana.  
Murusegu on talve- ja haiguskindel.  
Niitekõrgus 3,5…5 cm. Külvinorm 1kg=50m2.  
Koostis:  
Punane aruhein (Festuca rubra rubra) 53%,  
Puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra  commutata) 10%,  
Karjamaa raihein (Lolium perenne) 35%,  
Valge ristik (Trifolium repens ) 2%.
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MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

MURUVÄETISED

Proturf High N 20-0-7 + 6CaO + 3MgO 
väetises on ühendatud kohest mõju andvad graanulid ja 

kontrollitud lahustuvusega graanulid, mis  
toidavad muru 2-3 kuu vältel. Proturf High N on  

ideaalne kooslus kevadisest esimesest jõuandjast ja 
aktiivse kasvuhooaja põhiväetisest.

 Proturf väetised 
  Eelised: 

• Kohene mõju tänu segus olevatele kiirelt lahustuvatele graanulitele
• Kontrollitud lahustuvusega graanulid toidavad taimi 2-3 kuu vältel
•  Segus on kasutatud looduslikku polühaliiti, mis sisaldab K, CaO ja MgO, kuid ei sisalda kloori
•  Parim hinna ja kvaliteedi suhe
•  Magneesiumisisaldus parandab muru värvi ja vastupidavust

Kasutamine: 
• Külvata 20-35g/m2 kuivale murule
• Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et vältida graanulite purunemist
• Pärast külvamist soovitame kasta, et graanulid jõuaksid mulla pinnale
• Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite kleepumist masinate ja jalanõude külge
• Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil

Easygreen mini 21 21-5-10 (+3)                                                                      
 on kompleksväetis, mis sisaldab ka kaaliumsulfaati,  

  magneesiumi ja mikroelemente (ei sisalda kaaliumkloriidi). 

• Tänu suuremale lämmastikusisaldusele sobib kevadiseks  
esimeseks väetamiseks ning suviseseks väetamiseks

• Tagab tugeva kasvu alguse ja kiire rohelise värvi
• Kaetud väikesed graanulid (1-2,5 mm) on väga ühtlased,  
ideaalsed külvikuga külvamiseks

• Kastmine pärast väetamist kiirendab mõju
• Sobib haljastuses murude või golfiväljakutel  

fairway’de väetamiseks

Proturf High K 12-5-20 + 2CaO + 2Mg 
on väetis, mis on loodud selleks, et muuta muru  

võimalikult vastupidavaks ning tugevaks sügisesel 
ja talvisel perioodil. Suurepärane kombinatsioon nii 
kiiresti kui kontrollitud lahustuvusega peenikestest 

graanulitest (1-2,5 mm).
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MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

Landscaper Pro Allround 25-5-8 + 2MgO
on universaalne pikaajaline väetis kogu hooajaks.

Eelised: 
• Toitained vabanevad pidevalt 4-5 kuu jooksul tänu 
unikaalsele kihile, mis ümbritseb iga graanulit

• Muudab külvatud muru tugevaks ja vastupidavaks 
• Magneesiumisisaldus parandab muru värvi
• Sobib ideaalselt komplekssematesse  
väetusplaanidesse segatuna sambla- või  
umbrohutõrjega

Kasutamine:
• Külvata 20-45g/m2 kuivale murule
• Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et  
vältida graanulite purunemist

• Pärast külvamist soovitame kasta, et pisikesed  
graanulid (0,5-2,5 mm) jõuaksid mulla pinnale

• Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite 
kleepumist masinate ja jalanõude külge

• Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil

Sierrablen 28-5-5 + Fe
 Ühest väetamiskorrast piisab terveks kasvuhooajaks. 

Ümaratest graanulitest vabanevad regulaarselt 5-6 kuu 
vältel kõik tugevate ja tervete taimede kasvuks vajalikud 

toitained.
Eelised: 

• Toitained terveks hooajaks vaid ühe väetamiskorraga
• Kontrollitud lämmastiku vabanemine 5-6 kuu jooksul
• Lämmastik vabaneb vaid aktiivse kasvu ajal ehk siis, 
kui seda vaja on

• Aitab vältida võimalikku stressiolukorda taimedel
• Sobib kasutamiseks madalatel temperatuuridel
• Rauasisaldus annab murule intensiivsema värvi
• Sisaldab lisaks pikaajaliselt toimivatele graanulitele ka 
vähesel määral taimedele kohe kättesaadavat  
lämmastikku, millel on kohene mõju

Kasutamine:
• Külvata 35-55g/m2 kuivale murule
• Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et 
vältida graanulite purunemist

• Pärast külvamist soovitame kasta, et graanulid  
(2,0-4,85 mm) jõuaksid mulla pinnale

• Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite 
kleepumist masinate ja jalanõude külge

• Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil
• NB! Sisaldab rauda! Väetise sattumisel  
betoonpindadele, riietele, sillutisele jms. eemaldada 
koheselt pühkides harjaga – võib põhjustada  
värvimuutusi. 9



MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

KÜLVIKUD

ICL AccuPro 2000 väetisekülvik 
 
Seemnete külvamiseks ja väetise laialipuistamiseks. 
Väga täpse jaotajaga, suured rattad mugavamaks 
lükkamiseks. Andmed: 42L mahuti, 2-6m külvamis-
raadius, kaal 14kg.

ICL AccuPro 1000 väetisekülvik

Seemnete külvamiseks ja väetise laialipuistamiseks. 
Väga täpse jaotajaga. Andmed: 18L mahuti, 1,5-3m 
külvamisraadius, kaal 6kg.

Scotts’i Easygreen külvik  
sobib ideaalselt suurte muruplatside ja haljasalade jaoks.

Kasutage seda granuleeritud väetiste, muruseemnete 
ja muru liivaga külvamiseks, et parandada haljasalade 
murukvaliteeti täpse kontrolli abil sisse / välja  
lülitamisel.
Mahutab u. 15 kg väetist või 5-8 kg muruseemet.

Muud hüved:

• Külvik puistab raadiusega kuni 3,4 meetrit  
• Lihtne sisse- ja väljalülituskäepide ja pöörleva  
numbriga valikuketas laialivalgumise määramiseks

• Reguleeritav pingutuslukk mugavaks kasutamiseks
• Kvaliteetselt toodetud
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Valley View tänavakiviääris sirge L 

on valmistatud tugevast mustast UV-kindlast 
polüetüleenist. Plastist tänavakiviäärise eelised on selle 
lihtne paigaldatavus,  pikaealisus ja sobivus erinevate 
aiajoontega. Sobib sirgete ja erikujuliste teede  
ääristamiseks, on vastupidav trimmerdamisele. 

MURU RAJAMINE 
JA HOOLDUS

MURUÄÄRISED

Valley View muruääris  karbis PRO-20B  
on valmistatud tugevast mustast UV-kindlast polüetüleenist. 
Plastist muruäärise eelised on selle lihtne ja kiire  
paigaldatavus, pikaealisus ja sobivus erinevate aiajoontega. 
Murutaimede levik peenrasse on piiratud, istutusaladel saab 
kasutada erinevaid pinnakattematerjale (killustikku,  
koorepuru, liiva) ja samas jääb ääris õigel paigaldusel 
vähemärgatavaks. Kaal: 2,8kg. Komplekt sisaldab 6,1m äärist 
ja 4 piiki.

 
Smartedge muruäärised 

on lihtsalt paigaldatavad nii väikestesse kui ka suurtesse 
aedadesse. Toode on painduv, seega sobib ideaalselt nii 

kumerate kui sirgjooneliste peenarde ääristamiseks.  
Paigaldamisega saavad hakkama nii  

koduaednikud kui ka professionaalsed haljastajad.  
Smartedge muruääris on äärmiselt tugev, see on  

valmistatud 2 mm polüpropüleenist ja omab ainulaadset  
patenteeritud A-raami süsteemi, mis võimaldab 

muruäärise serva ülaosa ja seal kasvava muru omavahel 
siduda. Smartedge muruääris on kerge, väga ilmastiku- ja 
määrdumiskindel ning mittetoksiline. Õigesti paigaldatud 

toode on piisavalt tugev, et seal peal sõita ka väikeste  
aiatraktoritega. Saadaval mõõdus kuni 50m.
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         PLANTSCAPE LILLEAMPLID JA -TORNID

DEKORATIIVHALJASTUS

Uued veereservuaariga lilleamplid ja -tornid tänavahaljastusse säästavad vett, raha,  
keskkonda ja aega. Amplid toodetakse pika iluaiandusliku ajalooga Inglismaal, kus 
pööratakse tähelepanu ka looduse säästmisele. Amplid on valmistatud ümbertöödeldud 
materjalidest. Neil on patenteeritud  
veereservuaari- ja kastmissüsteem.   
KASTA ON VAJA VAID KORD NÄDALAS! 

Plantscape lilleamplid ja -tornid on:
• Sobilikud tänavate, kaubanduskeskuste,  

bussi- ja rongijaamade, haiglate, restoranide,  
hotellide jms kaunistamiseks

• Minimaalse hooldusvajadusega - kastmiseks  
ja väetamiseks on külgedel lihtsasti 
ligipääsetavad avad

• Lihtsalt paigaldatavad ja vandaalikindlad
• Valmistatud loodust säästvalt ümbertöödeldud  

materjalidest
• 10-aastase tootjagarantiiga
• Vastupidavad UV-kiirgusele ja miinuskraadidele 

Saadaval 7 erinevat värvitooni. Leiame sobiva  
tooni, kui on vaja ümbritsevaga ühte sulanduda  
või hoopis silma paista! Valikus on tumehall,  
helehall, tumeroheline, heleroheline, tumesinine,   
must, pruun.

Kuna amplitel on all veereservuaar ja ülevooluavad  
üleliigse vee jaoks (vihma korral), siis taimed  
saavad vett vastavalt vajadusele ehk puudub  
oht taimi ala- või üle kasta. See vähendab  
tarbitava vee hulka, kastmisele kuluvat aega,  
tööle kuluvat tasu ja isegi taimede juurde  
sõitmiseks kuluva kütuse hulka, mis omakorda  
säästab keskkonda.
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Plantscape ampleid on riputatavaid, posti peale, posti külge ja seinale

Riputatavate amplite eelised: 
• Patenteeritud veereservuaar,  
mis teeb hoolduse lihtsaks

• Kergesti ligipääsetavad avad  
kastmiseks ja väetamiseks

• Spetsiaalne ketikinnitus,  
mis on lihtne, kuid kindel

• Saadaval 5 eritüüpi  
kinnituskonkse

• Saadaval 7 erinevas värvitoonis 

DEKORATIIVHALJASTUS

PLANTSCAPE AMPLID

Riputatavad amplid

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

154591 Plantscape riputatav ampel 410 245 6 16

154551 Plantscape riputatav ampel/must 430 255 12 12

1545612 Plantscape riputatav ampel 460 245 8 28

154555 Plantscape riputatav ampel 510 275 10 34

1545613 Plantscape riputatav ampel 590 290 12 52

Posti peale käivate amplite eelised: 
• Saab turvaliselt ja kindlalt kinnitada erinevate  
postide või tulpade otsa

• Kergesti ligipääsetavad avad kastmiseks ja väeta-
miseks

• Sobituvad kõikide postide ja tulpade otsa
• Saadaval 7 erinevas värvitoonis 

Amplid posti otsa

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

154556 Plantscape ampel posti otsa 460 245 20 25

154557 Plantscape ampel posti otsa 590 290 30 52
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DEKORATIIVHALJASTUS

PLANTSCAPE AMPLID

Posti külge käivate amplite eelised: 
• Lihtsaim ja turvalisim viis muuta oma kodukoha laternapostid kauniks 
• Tänu eemaldatavale sisule saab taimed neis kevadel ette kasvatada ja soojade  
ilmade saabudes muuta postid hetkega rõõmsaks ja värviliseks

• Tänu mahukale veereservuaarile on hooldusvajadus ka palaval suvepäeval  
oluliselt väiksem

• Üksikutest amplitest saab moodustada näiteks ka spiraalse kujunduse  
posti ümber

• Sobivad kaksikamplina nii posti ümber, kui üksikamplitena posti külge 
• Patenteeritud kinnitussüsteemi abil lukustub ampel hõlpsalt ja kindlalt  
kandurile

• Redeli- ja ketivaba paigaldus
• Amplid saab maapinnalt tõsta üles patenteeritud „EasyLift“ süsteemi abil
• Saadaval 7 erinevas värvitoonis

Amplid posti külge

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus (L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

154559 Plantscape ampel posti külge 560 x 
270 305 5 10

154561 Plantscape ampel posti külge 670 x 
330 305 8 16

154560 Plantscape ampel posti külge 
(võimalik tellida sisuga)/must

670 x 
330 360 18 14

154562 Plantscape ampel posti külge 
(võimalik tellida sisuga)

760 x 
380 305 12 24

1545566 Plantscape amplisisu 670

154564 Plantscape amplisisu 760

154563
Plantscape ampli postile ja seinale  
paigutaja 780mm “Easy Lift”  
reguleeritava varrega
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DEKORATIIVHALJASTUS

Seinaamplite eelised: 
• Hea alternatiiv rippamplitele! 
• Kiireks ja täpseks paigalduseks on komplektis kõik vajalik olemas
• Mahukas veereservuaar varustab taimed pikaks ajaks vajaliku hulga  
veega

• Ideaalne tühjade seinte kaunistamiseks
• Amplid saab oma kohale tõsta patenteeritud „EasyLift“ süsteemi abil
• Unikaalne lukustussüsteem võimaldab ampli turvaliselt ja hõlpsalt  
kandurile kinnitada

• Redeli- ja ketivaba kinnitus
• Sobivad kõikidele seintele
• Saadaval 7 erinevas värvitoonis

Amplid seinale

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi-  
mahutavus (L)

154565 Plantscape ampel seinale 435 x 
230 475 7 11

Muud tooted

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Veemahutavus 
(L)

145511 Plantscape ampli riputi 3-le 
amplile

1455112 Plantscape ampli riputi 4-le 
amplile

1455113 Plantscape ampli riputi 5-le 
amplile

154545 Plantscape istutuskast piirdeaiale 1250 360 40 15
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PLANTSCAPE LILLEPÜRAMIIDID

Lillepüramiidide eelised: 
• Ideaalsed jalakäijate tänavatele, väljakutele, platsidele või ringteedele
• Vastupidavad, tugevad ja kvaliteetsed konteinerid 
• Saadaval 1-, 2-, 3- või 4-korruselistena, maksimaalne kõrgus 2400mm
• Vähese hooldusvajadusega tänu veereservuaarile
• Säästavad aega ja raha
• Saadaval 7 erinevas värvitoonis. Valikus on tumehall, helehall, tumeroheline, heleroheline, tumesinine,   
must, pruun.

Kandiline lillepüramiid

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

1545501 Plantscape kandiline  
lillepüramiid 1-korrus 1000 730 395 400

1545502 Plantscape kandiline  
lillepüramiid 2-korrust 1000 1400 450 452

1545503 Plantscape kandiline  
lillepüramiid 3-korrust 1000 1920 470 477

1545504 Plantscape kandiline  
lillepüramiid 4-korrust 1000 2560 515 573
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1545505
1545506
15455071Ümar lillepüramiid

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

1545505 Plantscape ümar lillepüramiid 1-korrus 815 460 60 182

1545506 Plantscape ümar lillepüramiid 2-korrust 815 1200 79 214

15455071 Plantscape ümar lillepüramiid 3-korrust 815 1680 89 239

Kaheksanurkne lillepüramiid

Toote-
kood

Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus 
(L)

15455071 Plantscape kaheksanurkne 
lillepüramiid 1200 730 395 500

1545508 Plantscape kaheksanurkne 
lillepüramiid 1200 1400 450 552

1545509 Plantscape kaheksanurkne 
lillepüramiid 1200 1920 470 577

1545510 Plantscape kaheksanurkne 
lillepüramiid 1200 2560 515 673
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        PLANTSCAPE LILLETORNID

Plantscape kastmissüsteemiga lilletornide eelised:
• Konteinerile võimalik kinnitada firma/valla logo või reklaam
• Patenteeritud veemahutite süsteem tagab kastmisvee taimedele terve torni  
ulatuses mitmeks päevaks

• Saadaval 2-, 3-, 4- ja 5-korruselistena. Maksimaalne kõrgus 3400mm.

Kastmissüsteemiga lilletorn Eye-Full

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee-
mahutavus (L)

Substraadi- 
mahutavus (L)

1545511
Plantscape Eye-Full  
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 2-korrust

1250 1680 350 1210

1545512
Plantscape Eye-Full  
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 3-korrust

1250 2290 365 1265

1545513
Plantscape Eye-Full  
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 4-korrust

1250 2900 375 1290

1545514
Plantscape Eye-Full  
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 5-korrust

1250 3520 405 1354

1545515 Plantscape Eye-Full  
pikendus
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Kastmissüsteemiga lilletorn Colour-Fall

Tootekood Nimetus Läbimõõt 
(mm)

Kõrgus 
(mm)

Vee- 
mahutavus 
(L)

Substraadi- 
mahutavus (L)

1545516
Plantscape Colour-Fall 
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 2-korrust

1100 645 100 120

1545517
Plantscape Colour-Fall 
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 3-korrust

1100 855 115 160

1545517
Plantscape Colour-Fall 
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 4-korrust

1100 1065 130 200

1545519
Plantscape Colour-Fall 
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 5-korrust

1100 1274 140 220

1545520
Plantscape Colour-Fall 
kastmissüsteemiga  
lillepüramiid 6-korrust

1100 1495 150 240
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        TERRA JÕULUDEKORATSIOONID

Me ütleme “ei”  igavatele jõulukaunistustele! 

Suured ja säravad jõulukaunistused dekoreerivad erinevaid haljasalasid ning 
koos sobiva valgustusega loovad nad hämmastava pühademeeleolu.

Terra dekoratsioonide tootevalik on väga lai. Valikus on erinevas suuruses 
jõulukuulid, valgustusega tähekesed ja kerad, jõulupallid postide otsas  
olevate lilleamplite ümber ja jõulukuused lilletornide ümber, kuni 14m  
jõulukuused linnahaljastusse ja palju muud põnevat!

Küsi efektseid suuri jõuludekoratsioone sise- ja välishaljasalade  
kaunistamiseks Horticomist. 
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          LECHUZA DISAIN ISTUTUSPOTID
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Kõrgem kvaliteet

UV
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-30°C
0°C

UV

+70°C
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0°C

UV

+70°C

-30°C
0°C

UV

+70°C

-30°C
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Ei ole vaja ilma ka�ta. Meie istutuspotid on 
UV-kii�guse ja külmakindlad.

Hochwertige
Qualität

Me oleme uhked – �ohkem kui 20 
Lechuza toodet on saanud tuntuid 
disaini auhindasid.

Auhinnatud disain

LECHUZA

Nagu a�ukas öökull,
LECHUZA altkastmissüsteem 
vaatab sinu taimede jä�gi.

(hääldatakse ledšuusa)

tähendab hispaania 

keeles öökulli.

       Jätkusuutlik 

ja keskkonnasõbralik 

tootmine
Oleme tootnud istutuspotte alates 
2000.aastast keskkonnasõbralikul viisil 
tänu e�ektiivsele keskkonnajuhtimise 
süsteemile. Kõik Lechuza tooted on 
ümbe�töödeldavad, seega 
taaskasutatavad. Toodetud Saksamaal.

MADE IN 
GERMANY

       Jätkusuutlik 

ja keskkonnasõbralik 

Disainitud 
aiamööbel

Meie uus  mööblikollektioon on 
ideaalne teie aeda – 

ilmastikukindel, lihtne puhastada ja 
sisaldab erako�dselt mugavaid 

üksteise peale tõstetavaid toole.

Disainitud 
aiamööbelaiamööbel

Meie uus  mööblikollektioon on Meie uus  mööblikollektioon on 
ideaalne teie aeda – 

Unikaalne 

altkastmissüsteem
Taimede eest hoolitsemine on 
tehtud lihtsaks. Taimed va�ustavad 
end veehoidlast ise. Veetaseme 
indikaator näitab täpselt, millal on 
õige aeg jälle taimi kasta. 
Eemaldatav istutuspott  muudab 
ümberistutamise lihtsaks.

Suurepärane 

taimekasv
Ilusad taimed isegi ilma �ohenäpu 
erilise hoolduseta. Lechuza potid 

kindlustavad optimaalse taimekasvu.

-30°C
0°C

Hochwertige
Qualität

Nagu a�ukas öökull,
LECHUZA altkastmissüsteem 
vaatab sinu taimede jä�gi.

       Jätkusuutlik 

ja keskkonnasõbralik 
ja keskkonnasõbralik 

tootmine
Oleme tootnud istutuspotte alates 
2000.aastast keskkonnasõbralikul viisil 
tänu e�ektiivsele keskkonnajuhtimise 
süsteemile. Kõik Lechuza tooted on 

taaskasutatavad. Toodetud Saksamaal.

MADE IN 
GERMANYGERMANYGERMANY

Disainitud 
aiamööbel

Meie uus  mööblikollektioon on 
ideaalne teie aeda – 

ilmastikukindel, lihtne puhastada ja 
sisaldab erako�dselt mugavaid 

üksteise peale tõstetavaid toole.

Unikaalne 

altkastmissüsteemaltkastmissüsteem
Taimede eest hoolitsemine on 
tehtud lihtsaks. Taimed va�ustavad 
end veehoidlast ise. Veetaseme 
indikaator näitab täpselt, millal on 
õige aeg jälle taimi kasta. 
Eemaldatav istutuspott  muudab Eemaldatav istutuspott  muudab 
ümberistutamise lihtsaks.ümberistutamise lihtsaks.

Ilusad taimed isegi ilma �ohenäpu 
erilise hoolduseta. Lechuza potid 

kindlustavad optimaalse taimekasvu.

Suur valikSuur valik
Te leiate Lechuza istutuspotte 
kõikides kujudes ja vä��ides. 

Nii sise�uumides kui ka väljas 
kasutamiseks.

22



DEKORATIIVHALJASTUS

11

Altkastmissüsteem:
Vähem vett, naudi optimaalset taimekasvu

Veetaseme näidik

2

3

4

4

4
3

2

1

Inspireeritud loodusest: Tänu Lechuza altkastmissüsteemile 
varustavad taimed end veega iseseisvalt.

Üle- ega alakastmisperioodi ei ole: 
Veetaseme näidik näitab hetkega, 
millal veemahutit täita.

Ava vee lisamiseks 

Teeb vee ja vedelväetise 
lisamise lihtsaks.

Laavakivi substraat 

(kergkruus) LECHUZA PON

Moodustab drenaažikihi veereservuaari ja 
kasvumulla vahele ning reguleerib taime 
veevarustust. Lisaks PON graanulid 
säilitavad vett, toitaineid ja väetist.

Mulla ja vee 

eraldaja 
Moodustab veereservuaari
istutuspoti põhjas.

Kui kasutada õues, siis tuleb see eemaldada, 
et vihmavesi saaks ära voolata. Lihtsasti 
tagasi pandav, kui vaja kasutada siseruumides.

Äravoolukork
5

5
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Lechuza on atraktiivsete ja funktsionaalsete altkastmissüsteemiga istutuspottide  
ekspert. Pott ei ole lihtsalt miski, mis lillede istutamiseks vaja, vaid see on  
kõrgekvaliteediline sisustus- ja haljastuselement! Lechuzat iseloomustab  
innovatiivsus ja erakordne disain. Võimalus on valida erineva kuju, suuruse ja  
disainiga sisustuspottide vahel. Teatud sisustuspotte on võimalik tellida ka ise valitud 
värviga.

Lechuza istutuspottide eelised:
• Taimed hoolitsevad iseenda eest, tuleb  
jälgida ainult veeindikaatorit

• Purunemiskindlad
• UV-kindlad
• Külmumiskindlad
• Ilmastikukindlad
• Lihtsasti puhastatavad 
• Veekindlad
• Rõõmu paljudeks aastateks, nii sise- kui ka 
välistingimustesse

• Toodetud ümbertöödeldud  
plastikugraanulitest

• Aitavad säästa kastmiseks ja hoolitsemiseks 
vajaminevat aega

• Saab kodust pikemalt eemal olla taimede 
kastmise pärast muretsemata

• Cubico, Cube, Classico ja Quadro seeria 
suuri potte saab spetsiaalselt disainitud 
ratastega aluse abil ilma vaevata liigutada 
teise kohta

          LECHUZA DISAIN ISTUTUSPOTID
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ELHO LILLEPOTID

Elho on väga edukas Hollandi perefirma, 
mis asutati juba aastal 1964.

Elho pakub dekoratiivseid plastpotte ning muid plastikust tooteid üle 30 miljoni  
eksemplari aastas. Läbi pideva tootearenduse on Elhost saanud Euroopa turuliider ning maailmas üks 
tipptegijaid selles valdkonnas. Elho ekspordib oma tooteid 75 riiki ning Elho tooteid müüb üle 4000  
kaupluse üle maailma. Elho üllatab alati lõbusate, toimivate ja loominguliste toodetega, mis inspireerivad 
ja tõstavad tuju kodudes ja aedades. Elho missiooniks on tekitada looduse jaoks rohkem ruumi iga 
inimese kodus.

Veel fakte Elho kohta:
• 55% Elho pottidest on valmistatud taaskasutatud materjalidest
• Elho tooted on kerged, purunematud, UV kindlad ja ei karda külma
• Elho toodete valmistamisel kasutatakse erilisi värvipigmente, mistõttu toodetel püsib originaalvärv 
kauem

• Elho pottide tootmisel kasutatav plastiku tooraine puhastatakse mitmekordselt ja sellele ei lisata 
plastiku elastsuse saavutamiseks lisaaineid. Seetõttu puudub pottidel ebameeldiv naftajääkide lõhn.

• Elho tootmine toimub 100% tuuleenergial

Haljastajate ja sisekujundajate lemmikuks on kujunenud Elho Pure sari, mis eristub nii oma stiililt kui ka 
selle poolest, et valikus on tavapärasest suuremad potid. 
Potid sobivad kasutamiseks nii toas kui õues. Pottide põhja all on ava, kuhu soovitatakse sisse valada liiva 
stabiilsuse saavutamiseks, kui kasutada potti õues. Ava sulgemiseks on potiga kaasas plastikpunnid, mille 
vahelt imbub välja üleliigne kastmisvesi. Üleliigse kastmisvee äravoolu tarvis on vaja enne poti sisse  
istutamist puurida poti siseküljele topeltseina väike auk. Puuritava ava koht on poti siseküljel  
märgistatud.  Toas ümbrispotina kasutades pole vajalik ava puurimine poti sees olevasse topeltseina.
 
Valikus on nii ümarad kui kandilised potid ning valgustusega potid. Valgustusega pottidel on kastmisvee 
äravoolu kork poti sees. See tuleb eemaldada, kui kasutate valgustusega potti välitingimustes. 
Pure sarja potid valmistatakse käsitööna, kus graanulid valatakse käsitsi vormi ning peale sulatusahjust 
tulekut vaadatakse iga pott korralikult üle, vajadusel lihvitakse ning lisatakse kasutusjuhendid. Potid on 
kergekaalulised ja omavad 10-aastast vastupidavuse garantiid. 
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LILLEVÄETISED

Osmocote tabletid
“1 x väeta ja unusta!” Pikaajaliselt mõjuvad  
väetisetabletid rooside ning teiste püsikute  

väetamiseks. Toiteelemendid vabanevad graanulist 
väga täpselt vastavalt taime vajadustele ja taim on  

toitainetega ühtlaselt varustatud kogu kasvuperioodi 
jooksul. 

Terraflex T 
Sobib kõikide suvelillede ja püsikute väetamiseks,  
parandades taimede kasvu, kiirendades õitsemise  

algust ning tagades rikkaliku õitsemise kuni  
kasvuperioodi lõpuni. Suur kaaliumisisaldus tagab  

elujõulised taimed ja erksavärvilised õied.

Osmocote Pro 3-4 kuud ja 5-6 kuud
Osmocote Pro sobib kasutamiseks põhiväetisena  

ampli- ja konteinertaimede kasvatamisel segatuna  
kasvusubstraadi hulka. Toitained vabanevad  

graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim on  
toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise  
mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasutamiseks  
kombineerituna vees lahustuvate väetistega. 

Peters Profesional Blossom Booster
Eriti võimas väetisesegu õitsemise soodustamiseks – 

rohkem õiealgeid, lopsakam õitsemine, säravad värvid. 
Kõik Peters Professional väetised on ballastainetevabad 

ning kõige paremini lahustuvad väetised turul.
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Megafol – kui taim on stressis  
(põud, vihm vms)

Megafoli unikaalne, taimedest valmistatud stressi 
leevendav ja kasvu aktiveeriv biostimulant, mis 
võimaldab suurendada saaki ja parandada selle  

kvaliteeti.

Radifarm – juurte arenguks
Radifarmi koostis on valitud juuresüsteemi  
stimuleerimiseks spetsiifiliste bioaktiivsete  
koostisosade ja mikroelementide abil. Toote  

bimolekulide sisaldus optimeerib vee ja  
toiteainete optimaalse läbitungimise, tagades  

taimele suurendatud taluvuse ümberistutamisest  
tuleneva stressiga toimetulemiseks.

Nova PeKacid 0-60-20 
on ICL-i patenteeritud vesilahustuv forfor- 

kaalium-väetis, mis ühendab endas fosforhappe eelised ja 
efektiivsuse ning kristallväetise lihtsa kasutamise ning  

turvalisuse. See värvuselt valge väetis on soola- ja kloorivaba 
ning väga hea lahustuvusega. Väetise kõrge  happesus  

aitab hoida kastmistilgutid karbonaatide setetest puhtana.  
Veel enam, PeKacid’i kõrge happesus tähendab, et seda võib 
paagis kokku segada kaltsiumit ja magneesiumit sisaldavate 

väetistega, vaatamata kõrgele forforisisaldusele. PeKacid aitab 
efektiivselt alandada nii kastmivee kui kasvupinnase pH taset, 

sealjuures takistades lämmastikukadu ammoniumina.
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ERIVÄETISED

Patentkali
on spetsiaalne kõrge magneesiumi- ja  

väävlisisaldusega kaaliumväetis. Toitained  
esinevad sulfaatidena, on veeslahustuvad ja seega 

koheselt taimedele kättesaadavad. Patentkalis sisalduv 
magneesium on vastupidiselt enamusele Mg  

sisaldavatele väetistele saadud looduslikust mineraalist  
kiseriit (MgSO4 ·H2O).

Mõrusool
Kiiretoimeline magneesiumsulfaat (MgSo4).  

Granuleeritud väetis okaspuudele, mis on 100%  
lahustuv ning sobib pritsimiseks ja kastmiseks.  
Kasutada okaste pruunistumise ennetamiseks.  

Kõrge magneesiumi (Mg) sisaldus muudab  
okaspuud roheliseks ning toetab ja intensiivistab uute 

okaste arengut. EÜ väetis

Raudsulfaati
kasutatakse viljapuude pritsimisel ja murust sambla  

tõrjumisel. Raudsulfaat hävitab hästi samblaid ja samblikke nii 
puutüvedelt kui murust. Seeläbi muru tugevneb ja  

saavutatatakse tihedam murukate. Raudsulfaadi kasutamise 
järel värvub sammal mustaks, kuna happelisus ülemises  

mullakihis suureneb. Must sammal riisutakse murust välja ja 
tekkinud tühimikud täidetakse mullaga ning siis külvatakse 

muruseemet. Raudsulfaadi lahusega pritsimine tõrjub õuna- ja 
pirnipuu kärntõbe, puuviljamädanikku, viljapuude ja  

marjapõõsaste lehelaiksust, karusmarja-jahukastet, sõstra  
viltroostet, karus-marjapõletikku, roosi-jahukastet, 

 roosiroostet.
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TURVAS

Kekkilä OPM 525 W

Kekkilä OPM 525 W sobib roheliste ja õitsvate  
ampli- ja potitaimede kasvatamiseks väikestes ja  
keskmise suurusega pottides. Peenemate osade  

eemaldamine 5-25 mm tootest tekitab hea drenaaži ja 
õhustatuse, mis soodustab juurte arengut ja  

kindlustab tugeva kasvu. Kasutamine: OPM 525 W on 
täielikult väetatud kasvuturvas, mis tagab tugeva  

esialgse kasvu potistatud taimedele. See toode sobib 
väga hästi kasutamiseks potistusmasinates.  

Sobib: pelargoon, krüsanteem, priimula, võõrasema ja 
paljud teised. OPM 525 W kasutatakse põhiliselt  

11-14 cm pottides.
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MULLAPARANDAJAD

Hüdrogeel Agrecol 10g; 20x10g; 
250g

Hüdrogeel amplisse vähendab kastmisvajadust 
kuni 4 korda. Graanulid, mis seovad kastmisvett. 

Geel paisub ca 25%, mistõttu tuleb jätta potti 
tühja ruumi. Hea lahendus lillepottidesse ja  

amplitesse lisamiseks.

Terracottem
Tasakaalustatud toitainete sisaldusega kasvuparandaja. 

Segu rohkem kui 20st erinevast vett siduvast ja väetavast 
ainest, mis koos toimides töötavad efektiivsemalt, kui 

iga aine eraldi. Kasutamine: amplid, konteinertaimed ja 
rõdukastid, lille- ja köögiviljapeenrad; murupinnad,  

ilu- ja viljapuud, põõsad. Eelised: kastmisvajadus  
väheneb ca 50% võrra, suureneb toitainete sisaldus,  

soodustab juurte arengut ning aktiviseerib  
mullaelustikku. Lisaks parandab õhusaastatust.  

Taim on terve ja haigustele vastupidav.
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TOATAIMEDE ERIMULLAD JA VÄETISED

Compo vedelväetised toataimedele
• Orhideedele 250ml
• Õitsvatele toataimedele 500ml
• Rohelistele toataimedele 500ml

Compo muld 
• Orhideemuld 5L
• Lillemuld rõdu- ja toataimedele 
5L/10L

• Palmi- ja roheliste taimede muld 
5L/10L

Saadaval veelgi suurem valik, huvi korral 

palume pöörduda müügiosakonna poole! 
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ALTKASTMISSÜSTEEMID

Mona altkastmislahendused sise- ja välishaljastusse
Kastmine toimub tänu vee tõusvale kapillaarjõule. Kastmisanumatest liigub vesi taimedeni vastavalt 
taimede veevajadusele – selline lahendus välistab taimede üle- või alakastmise. Kastmisanumaid on 
erineva suurusega ja neid on võimalik paigutada erinevale sügavusele, vastavalt taimejuurte vajadusele.
Võimalik pakkuda individuaallahendusi.

MONA ALTKASTMISLAHENDUSED

Art. Mona Tank 1
Läbimõõt 15 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 21 cm; Mahutavus: 0,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 2,5 - 8 liitrit

Zenon F1 Art. Mona Tank 2
Läbimõõt 21 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 1,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 5 - 16 liitrit

Expect F1 Art. Mona Tank 3
Pikkus 50 cm; Laius 13 cm ; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 3,3 liitrit.
Istutuspoti suurus: 8 - 30 liitrit

Paradox F1 Art.  Mona Tank 4
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 3,7 liitrit.
Istutuspoti suurus: 15 - 40 liitrit

Sircon F1 Art. Mona Tank 6
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 15 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 6 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 - 60 liitrit

Klimaro F1 Art. Mona Tank/ Link 7
Pikkus 55 cm; Laius 15 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 5,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 – 60(90) liitrit

Rescue F1 Art. Mona Tank 10
Läbimõõt 38,5 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 10 liitrit.
Istutuspoti suurus: 30 - 100 liitrit

Art. Mona Tank 25
Pikkus 42 cm; Laius 42 cm; Kõrgus 21 cm 
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 25 liitrit.
Istutuspoti suurus: 75 - 250 liitrit

Art. Mona Tank /Link 24
Pikkus 90 cm; Laius 20 cm; Kõrgus 15 cm 
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 17,5(24) liitrit.
Istutuspoti suurus: 50 - 250 liitrit
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Eelised:

• Ühtlane ja püsiv mullaniiskus
• Kasvumulla tihenemine väheneb
• Arenenum juurestik
• Ühtlane vee- ja õhurežiim mullas
• Taimede õitseaeg pikeneb
• Kastmiskordade arv väheneb kolmandiku võrra
• Kastmisvette saab lisada vedelväetist

Art. Mona Tank 1
Läbimõõt 15 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 21 cm; Mahutavus: 0,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 2,5 - 8 liitrit

Zenon F1 Art. Mona Tank 2
Läbimõõt 21 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 1,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 5 - 16 liitrit

Expect F1 Art. Mona Tank 3
Pikkus 50 cm; Laius 13 cm ; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 3,3 liitrit.
Istutuspoti suurus: 8 - 30 liitrit

Paradox F1 Art.  Mona Tank 4
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 3,7 liitrit.
Istutuspoti suurus: 15 - 40 liitrit

Sircon F1 Art. Mona Tank 6
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 15 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 6 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 - 60 liitrit

Klimaro F1 Art. Mona Tank/ Link 7
Pikkus 55 cm; Laius 15 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 5,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 – 60(90) liitrit

Rescue F1 Art. Mona Tank 10
Läbimõõt 38,5 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 10 liitrit.
Istutuspoti suurus: 30 - 100 liitrit

Art. Mona Tank 25
Pikkus 42 cm; Laius 42 cm; Kõrgus 21 cm 
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 25 liitrit.
Istutuspoti suurus: 75 - 250 liitrit

Art. Mona Tank /Link 24
Pikkus 90 cm; Laius 20 cm; Kõrgus 15 cm 
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 17,5(24) liitrit.
Istutuspoti suurus: 50 - 250 liitrit
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SIBULLILLED

         JUB HOLLAND SIBULLILLED

Horticomi koostööpartner sibullillede osas on   
Jac. Uittenbogaard & Zonen BV (JUB Holland),  
kes on traditsiooniline Hollandi perefirma, 
mis tegutseb aastast 1910. 

JUB Holland kasvatab ja ekspordib kvaliteetseid lillesibulaid rohkem kui 30 riiki. Firma tugevusteks on 
mitmekesisus, koostöö, kvaliteet, innovatsioon. Lisaks sibullillede ekspordile tegeletakse nii  
sibullillede aretusega kui kasvatamisega, lõikelillede ekspordiga, näidisaedade presenteerimisega  
avalikkusele ligi kuue kuu vältel. Aastal 2010 tunnustas Hollandi Kuningakoda JUB-i läbi tiitli  „Holder of 
the Royal Warrant 2010“, mis on ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedimärk. 2017. a võitis JUB  
Holland prestiižse Hollandi aiandusvaldkonna auhinna “Tuinbouwondernemersprijs 2017”.  
Rahvusvaheline Aiandustootjate Liit (International Association of Horticultural Producers) tunnustas 
2018. a JUB Hollandit tiitliga „Aasta rahvusvaheline kasvataja“- (kuldmedal) lõikelillede ja sibullillede 
valdkonnas.

JUB Holland pakub laia valikut kvaliteetseid ja populaarseid sibullilli, mis õitsevad kevadel või suvel.  
Kaks korda aastas koostatakse haljastajatele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud katalooge.  
Kataloogides on mitmekülgne põhjalik info pakutavate lillesortide kohta, mis teevad sobivate lillesibulate 
väljavalimise kiireks ja meeldivaks. 

Sibullillesegud ja kombinatsioonid haljastusse
Lisaks arvukatele silmatorkavatele ja lõhnavatele, kõrgetele ja madalatele, tuntud ja uutele üksik-
sortidele, pakub JUB Holland ka segusid ja kombinatsioone. Kombinatsioonid on spetsialistide poolt 
hoolikalt valitud, üksteist täiendavad erinevad liigid ja sordid, mis õitsevad kõik ühel ajal. Segudes on 
võimalik valida kahe või kolme õitsemisfaasiga kooslusi, kus esimesena õitsevad näiteks madalamad 
liigid või sordid ja hiljem kõrgemad, mis varjavad esimesena õitsenute õievarred. Valik on lai ja suureneb 
igal aastal.

Kombinatsioon: Colour Interplay. Õitsemisevahemik: aprill- mai, taimede kõrgus: 15-35 cm, istutustihedus 200tk/m2

Sibullillesegu Apeldoorn – Märts-aprill. , pealsete niitmine juuni keskpaik, Taimede kõrgus 10-50cm, istutustihedus 100tk/m2
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JUB Holland pakub võimalust rentida istutamiseks spetsiaalne istutusmasin, millega saab lillesibulad  
panna murukamara alla. Selle abil saab tunniga istutatud 10 000 nartsissi või 25 000 krookuse sibulat. 
Asendamatuks abimeheks on masin just parkides, suurtel muruplatsidel, ringristmikel, pikkadel  
sõiduridade vahelistel eraldusribadel või kergliiklusteede äärtes. Sibullillede istutusmasinaga on  
eelnevatel aastatel istutatud lillesibulaid näiteks Kadrioru Parki ning Laagna teele Tallinnas. 

Sibullillesegu Noordwijk – Õitsemisaeg: märts-aprill, taimede kõrgus 10-15 cm, istutustihedus 200tk/m2

JUB Holland paistab silma oma innovaatilise tegevusega, mille tulemusena võitis 2017. aastal 
Hollandi aiandusvaldkonna auhinna Agriculture Entrepreneurs Price. Jub Holland on loonud spetsiaalse 
programmi (Jub FlowerDesign), millega meie kliendihaldur saab kliendile visualiseerida, milline võiks 
välja nägema hakata ala, kuhu istutust plaanitakse, seda juba kliendi poolt väljavalitud sibullillede  
seguga. Saame koos valida soovitud õitsemisaja järgi sobivad liigid ja segud.

37



VEESILMAD AIAS JA  
HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID

Horticomist kõik vajalik aiatiigi kujundamiseks!

6 põhjust, miks teha aiatiik:

1. Vesi toob aeda elu
2. Aiatiik on suurepärane  
atraktsioon
3. Aiatiik mitmekesistab aeda, 
parki või muud haljasala
4. Veel on maagiline jõud
5. Tiiki võib kasutada ka vihmavee 
reservuaarina

HEISSNER®
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Aiatiigi kujundamisel alusta aiatiigi profiili kaevamist väljastpoolt  
sissepoole, vähemalt 4 erinevat tsooni (koos murutsooniga).

Millist materjali kasutada?

Valmis plastikust tiigid kuni 5 m2 Tiigikile (alates 5 m2 ja suurem tiik) 
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VEESILMAD AIAS JA  
HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID

Vajamineva tiigikile  
suuruse arvestamiseks  
on kaks võimalust:

1. Mõõdulindi abil

2. Kalkuleerimise valemiga

Mõõdulindiga arvestamine

Kalkuleerimise valem:

Pikkus + 2 korda sügavus + 60 cm
Laius + 2 korda sügavus + 60 cm
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PVC-tiigikile
• Ideaalne tiigile maksimaalse  

sügavusega 150 cm
• Kile paksus: 0,5 ja 1,0 mm
• Elastne materjal, kerge käsitleda
• Kõrge tirimiskindlus
• Ei sisalda lisaaineid
• 20 aastat garantiid, kui kasutada  

alusmaterjalina Heissneri kaitsvat  
fliismaterjali
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VEESILMAD AIAS JA  
HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID

Tiigivee puhtana hoidmiseks sobivad kõige paremini Heissneri  
kaskaadpumbad ja filterpumbad.

Filterpump Eco
• Vee sissevool läbi filtri
• Ohutu, vee maksimaalne läbivool 

läbi korpuse kaane
• Filtris ei ole käsna, hoides ära  

regulaarse puhastamise vajaduse
• Laseb läbi kuni 4mm läbimõõduga 

osakesed.
• Kaasas universaalne  

voolikuühendus
• Lihtne avada hoolduseks
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Mehaaniline põhja puhastus F1 imejaga.

Lisapuhastamisvõimalused.

Vee peal ujuv skimmer, mis korjab tiigi pinnalt lehed kokku.

Heissneri valikus on ka 
veealused ja veeäärsed 
valgustid ning kujud tiigi äärde.  
Lisaks saadaval ka tiigivee hooldusvahendid.
Täpsem ja väga põhjalik ülevaade: www.heissner.de 
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

       FELCO AIATÖÖRIISTAD

Felco on maailma juhtiv professionaalsete  
aiatööriistade ja kaablilõikurite tootja aastast  
1945. Tegemist on Šveitsi pereettevõttega, mille  
tooted on disainitud ja toodetud vaid parimaid  
materjale kasutades ning järgides rangelt tootmisprotseduure. 
Felco tööriistu kasutavad ülemaailmselt miljonid professionaalid. Tööriistade  
vastupidavuse, töökindluse ja kerguse tagavad tootmisel kasutatavad materjalid,  
milleks on:

• roostevaba teras
• karastatud teras 
• sepistatud alumiinium 
• süsinikkiud 
• või tugevdatud polümeermaterjalid. 

Kvaliteetse lõikevõime ja vastupidavuse tagab karastatud teras. Felco “Green”  
aiatööriistade sarja valikus on aiakäärid, oksakäärid, oksalõikurid, käsisaed, käärid  
korjamistöödeks ja taimede kärpimiseks, silmastamis- ja pookimisnoad ning erinevad 
hooldustarvikud. Felco toodetel on kõik osad vahetatavad. Valikus on tööriistu nii  
vasaku- kui ka paremakäelistele, nii hobiaednikule kui professionaalile.
Felco tooted on:

• Ergonoomilised – tooted on loodud ideaalselt keha järgi, otsekui “käepikendused”, 
kummipuhvrid summutavad lööki.

• Kauakestvad – tooted kestavad aastakümneid. Pole haruldus, kui hooldusest käib 
läbi 50 aasta vanuseid tooteid. Kõrge töökindlus.

• Täiusliku lõikega – lõike kvaliteet on ideaalne, väga puhas ja täpne lõige, olemas ka 
traadi lõikamise sälgud.

Mõned populaarsemad tooted meie valikust on välja toodud siin kataloogis. 
Tegelikkuses on valik palju suurem, huvi korral palume pöörduda meie  
müügiosakonna poole! 
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Felco aiakäärid 160S, 160L
• Mudel nii suurele kui  

väiksele käele
• Kerge ja kompaktne
• Kaardus lõiketera
• Sobilikud kõikideks  

taimede ja lillede lõiketöödeks

Felco 2 aiakäärid
• Klassikaline mudel
• Jäik ja suurem lõikepea
• Sobilik puude ja põõsaste 

lõiketöödeks
• Taimestiku kasvu  

piiramiseks Felco 5  
aiakäärid

• Kõige lihtsam mudel
• Terasest käepidemega
• Puudub hammasratas  

lõiketera reguleerimiseks
• Sobilik puude ja põõsaste  

lõiketöödeks
• Taimestiku kasvu piiramiseks

Felco 600  
kokkupandav  
oksasaag

• Lõiketera 16cm
• Väga praktiline, mahub taskusse
• Lõiketera hambad vastupidavad 

ja töökindlad tänu soolvees  
karastatud terasele

• Ergonoomiline ja  
libisemisvastane käepide

Aiasaag taskuga  
Felco 621/ Felco 611

• Lõiketera 24cm/33cm
• Kokkupanemise võimalus 

kaitseb lõiketerasid
• Lõikehambad kulumis- 

kindlad ja ei nüristu
• Risti asetsevad  

lõikehambad
• Sobib puidu saagimiseks
• Libisemisvastane käepide

Pooke- ja silmastamisnuga 
Felco 3.90 40

• Tera ühel küljel avamissälk
• Sirge lõiketera, mis on otsast veidi 

kõverdatud
• Tera 44mm
• Sobilik viljapuude, rooside ja viina-

puude pookimistöödeks

Roosikäärid Felco 100
• Rooside lõikamiseks ja  

korjamiseks
• Pärast lõikamist jäävad 

käärid roosivart hoidma 
kergendades korjamistöid

• Lõikepead saab seadistada 
poolavatud asendisse

Oksakäärid Felco 22
• Varre pikkus 84cm
• Ülitäpsed lõiketerad on laia 

avanemisega ja kinnitatud 
väga vastupidavale  
karastatud alumiiniumist 
käepidemetele

• Sobivad suurepäraselt  
haljastajatele

• Olemas võti luku  
pingutamiseks

• Põrutusvastased padjad 
säästavad käsi ja rannet

Saadaval ka erinevad  
hooldusvahendid ja  
varuosad, küsi  
müügiosakonnalt!
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      MAROLEX PRITSID

LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

Marolex on spetsialiseerunud erinevate pritside tootmisele.  Valikus on käsipihustiga 
väikepritsid mahutavusega 0,5L-1,0L, nõudlikumale kasutajale mõeldud survepritsid  
suurusega 1,5 L-12 L ning seljas kantavad survepritsid professionaalile suurusega  
12-20 L. Pakume ka laia valikut lisatarvikuid ning remontkomplekte. Marolex müüb  
oma kõrgekvaliteedilisi tooteid 55 erinevasse riiki. Tootearendusega on tegeletud juba  
25 aastat. 
Akutoitega pritse on 2 sorti, seljas kantav RX ja järelveetav VX. Mõlemad sobivad  
ideaalselt pestitsiidide ja veeslahustuvate väetiste pihustamiseks aias, viljapuuaias,  
pargis, metsas, puukoolis ja kasvuhoones. Vältimaks akupritside aku täielikku  
tühjenemist on pihustid programmeeritud välja lülituma, kui aku tase on liiga madal. 
Aku täielik tühjenemine ei ole soovitatav, kuna see lühendab aku eluiga. Pritsi  
soovitatakse hoiustada täislaetud akuga.
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Akuprits VX ratastel 20L ja akuga  
seljaprits RX 12L

• Järjestikune pihustamise aeg - 5 tundi=10-12 
paagitäit 

• Hermeetiline konstruktsioon 
• Kogulaadimise aeg – ainult ligikaudu 2 tundi 
• Sisseehitatud vooliku hoidik 
• Pidev rõhk 3,8 baari 
• Aku eluiga - kuni 4 aastat 
• Juhtpaneel näitab aku taset, laadimise protsessi, 
100%-list täituvust ning annab helisignaali kui aku 
on tühi. 

• Kasutatakse geelakut.

Marolex käsi- ja akuta survepritsid
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

      KANGAD

Geotekstiil ehk filterkangas

Filterkangas on polüpropüleenkiududest  
valmistatud kiudkangas, mida kasutatakse nii  
haljastuses, kui teedeehitusel pinnase tugevdamiseks, 
külmakaitseks ja umbrohu tõkestamiseks. Kangas on 
viltjas, vett läbilaskev ja keemiliselt neutraalne ning 
vastupidav maapinnas esinevate hapete ning aluste 
suhtes.  
Saadaval mõõtudes:

• 2x 5 m (10m2)
• 2x 10 m (20m2)
• 5x 10 m (50m2)
• 5x 25 m (125m2)

Filterkangas eraldab erinevad mullakihid üksteisest, 
takistab nende segunemist, tugevdab struktuuri ja 
tõkestab külmunud maapinnast tulenevaid kahjustusi. 
Filterkanga kasutamine säästab kulutusi, kuna  
mulla parandamiseks kulutatakse vähem materjali ja 
aega ning hooldamine on lihtsam.  
Erosiooniohu korral kaitseb filterkangas erodeeruva kihi 
alla asetatuna selle kihi kadumist voolava vee, samuti 
tugevdab varisemisohtlikke piirkondi. 
Filterkangas laseb läbi vett ja õhku, hoiab lahus  
maapinna- ja ehituskihid, filtreerib sademeid ning 
takistab mittevajaliku pinnasekihi sattumist ehituslikku 
kihti.

Tekstiilmultš

Tekstiilmultš on UV kindel, vett ja õhku läbilaskev, 
kerge (50g/m2) pinnakattekangas. 
Saadaval mõõtudes:

• 2x 100 m
• 1,6x 100 m
• 1,2x 100 m
• 1,1x 100 m
• 1,6x 5 m
• 1,6x 10 m

  
Sobib kasutamiseks köögivilja- ja maasikapeenardes 
ning istutusalades jms kohtades pinnakattekangana.  
Tekstiilmultši kasutamine takistab umbrohtude ja 
taimehaiguste levikut, aitab hoida pinnast niiskena,  
tõsta pinnase temperatuuri ning istutusalades  
eraldada multši kihti.
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Varjutuskangas
Varjutuskangast kasutatakse okaspuude istutus-
järgseks varjutamiseks ja varakevadise päikese-
põletuse kaitseks. Varjutamise korral väheneb vee 
aurumine ja taimed juurduvad kiiremini, ka okaste 
kuivamise oht on väiksem. 
Sobib kasutada ka kõigi teiste aiakultuuride istutus-
järgseks varjutamiseks nii avamaal kui kasvuhoones, 
samuti tuuleõrnade taimede kaitseks. Varjutus- 
kangas on UV-kindel. Tugev kootud materjal  
kannatab ka tugevamaid tormituuli. Kasutusaeg 
vähemalt 4 hooaega. 
Varjutusvõime 42%, mõõtudes 1,5x 2 m; 1,5x 3 m; 
1,5x 10 m; 1,5x 20 m; 2x 75 m.
Varjutusvõime 60%, mõõtudes 1,5x 75 m; 2x 75 m.

Pakasekaitsekangas ja talveloor
Kaitseb külmaōrnu põõsaid, ilu- ja okaspuid, püsililli ja 
ronitaimi külmakahjustuse eest. Kangas laseb läbi ōhku 
ja kaitseb ka jahukaste eest. Vastupidav mehhaanilistele 
mōjutustele ja UV-kiirtele. Saab kasutada mitu aastat.  
Kaal 200 g/m2, mõõtudes 1x 2 m; 2x 2 m; 2x 4 m;  
2x 50 m.

Talveloor sobib külmakartlike põõsaste ja ronitaimede 
kaitsmiseks, ka maasikate katmiseks, kui lund ei ole ja 
temperatuur langeb alla –10°C. Laseb hästi läbi  
valgust, õhku ning pinnale langenud vett. Kaal 50g/m2, 
mõõtudes 1,6x 5 m; 1,6x 10 m; 1,6x 20 m; 1,6x 100 m.

Peenravaip

Peenravaip on UV kindel, vett ja õhku läbilaskev, tihe ja  
tugev põimitud pinnakattekangas. Kaal 100g/m2. 
Saadaval mõõtudes:

•  1,6x 5 m 
• 1,6x 10 m 
• 1,25x 100 m 
• 1,4x 100 m
• 1,5x 100 m
• 3,2x 100 m

Sobib kasutamiseks lillepeenardes, marjaistandikes, puu-
koolides, kasvuhoonetes, istutusalades jms kohtades.  
Peenravaiba kasutamine takistab umbrohtude levikut, aitab 
hoida pinnast niiskena ja istutusalades eraldada multši kihti. 
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

     DUPONT KANGAD

2018 aastast teeb Horticom koostööd firmaga  
DuPont. Tegu on USA päritolu, kuid ülemaailmselt tuntud ettevõttega, mille üks  
tegevussuundadest on ka Luksemburgis asuv tehniliste kangaste tootmine.  
Maastikujundajatele pakume kindlaid lahendusi kaubamärgi DUPONTTM PLANTEX® all.

Viis põhjust, miks DuPont™ Plantex®-i pinnaselahendused on  
parim valik:

• Aitavad vähendada kemikaalide kasutamist maastiku kujundamisel
• Tänu kuumtöötlustehnoloogiale pakuvad need äärmiselt tõhusat kaitset umbrohu ja soovimatute 

juurte eest
• Toote omadused säilivad pika aja vältel
• Ei ole ohtu, et ained materjalist keskkonda pääseksid
• Kiire ja lihtne paigaldamine – kääride või lõiketangidega saab lõigata soovitud suuruseks, ilma et 

materjal aja jooksul hargnema hakkaks.
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Tootekategooriaid on 3: lahendused umbrohutõkkeks, juuretõkkeks ja pinnase stabiliseerimiseks. 

Tabel kirjeldab ülevaatlikult  
toodete funktsioone ja piirkondi,  
kus tooteid võiks soovituslikult  
kasutada.
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

     DUPONT KANGAD

Toode Toote kirjeldus

Umbrohutõke

DuPontTM  
Plantex® Pro

Tõhus ja kauakestev kaitse. Suure poorsusega.  
Kaal 90 g/m2, mõõtmed 1x50 m.

DuPontTM  
Plantex® Gold

Kahevärviline pruun ja must lauskangas, mis pakub pikaajalist ja  
äärmiselt tõhusat umbrohutõket isegi selliste elujõuliste liikide vastu nagu 
harilik orashein, osi ja tapulised. Ideaalne kasutamiseks kallakutel, kuhu seda 
saab paigaldada nii kaetuna kui ka katmata. Pruuni värvi külg annab kangale 
loomuliku ilme.  
Kaal 125 g/m2, mõõtmed 1x100 m ja 2x100 m.

Juuretõke

DuPontTM Plantex®
RootBarrier

Kaetud lauskangas, mis aitab kiiresti kasvavad taimejuured eemal hoida ja 
ennetada nende tekitatud kahju. Kaitseb maa-aluseid drenaaži- ja  
reoveesüsteeme, torustikke ja juhtmesüsteeme taimejuurte tekitatud kahjude 
eest. Kõikjalt läbi tungivate taimede ja puude juurestike kasvu ohjates saab  
kaitsta siseõuesid, sillutatud alasid, asfalteeritud pindu ning samuti hooneid 
ja kommunaaltrasse. 
Kaal 325 g/m2, mõõtmed 1x30 m ja 0,5x30 m.

Stabiliseerimis- ja drenaažikangad

DuPontTM Plantex®
GroundGrid®

Kolmemõõtmeline kärgstruktuur, mis põhineb 100% polüpropüleenist  
lauskangal. Stabiliseerib kruusapinnad kodumajapidamiste parkimisplatsidel 
ja jalgradadel. Takistab erosiooni kallakutel ja tiiginõlvadel. 
Kaal 190 g/m2, mõõtmed 1,25x8 m (10m2). GroundGrid® 55 mm × 50 mm.

Lisatarvikud

Kinnituskonksud Metallist U-kujulised konksud

DuPontTM

Plantex®-i teip
Soovituslik lisatarvik toodetele DuPontTM Plantex® Liner ja  
DuPontTM Plantex® RootBarrier
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PLANTEX Professionaalsed umbrohutõkked

1. DUPONTTM PLANTEX® PRO 
Säilitab omadused 25 aasta vältel, kui on kaetud 5 cm paksuse multši- 
või kruusakihiga. Kasutamisvõimalus: jalgrajad, siseõued, sillutatud 
alad, pargid, puitterrassid, hekid, murukamara alune, puu- ja  
köögiviljakasvatus. Materjal 100% polüpropüleen, tihedus 90 g/m2, 
värvus must, UV-stabiilne.

2. DUPONTTM PLANTEX® GOLD  
Parim umbrohutõke isegi kõige vastupidavamate umbrohuliikide 
eest. Kasutamisvõimalus: kallakud, hekid, jalgrajad, sissesõiduteed, 
siseõued, parkimisplatsid, tiigid, sillutatud alad, pargid, puu- ja  
köögiviljakasvatus. Materjal 100% polüpropüleen, tihedus 125 g/m2, 
värvus must/pruun, UV-stabiilne. Võib kasutada ilma multšita.  
Garantii tootele 25a, eeldusel, et toode on kaetud multšiga vähemalt 
5cm paksuselt.

PRO ja GOLD eelised:

• Laseb pinnasel ja taimede juurtel hingata ja kasvada, hoides  
umbrohu maa all.

• Laseb läbi vett, õhku ja toitaineid.
• Umbrohu tõkkekangast Plantex® kasutades on vaja väiksemat 

multši- või muu pealispinna kihti, sest see takistab multši  
segunemist pinnasega.

• Rohealad nõuavad vähem hooldust.
• Väga tugev ja vastupidav kangas.
• Stabiilne kõikidel pinnasetüüpidel (happelistel ja aluselistel).
• Mädanemiskindel ja taaskasutatav.

PRO ja Gold paigaldamine: 

• Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või lõiketangidega  
sobivasse suurusesse lõigata.

• Eemaldab pinnasest olemasoleva umbrohu ja ühtlustab pinnast.
• Rullige umbrohutõkkekangas DuPontTM Plantex® Pro pinnale lahti.
• Kui kasutate mitut kangapaani kõrvuti, rullige kangas lahti nii, et 
paanide ülekate oleks vähemalt 10 cm, ja fikseerige paanid  
kinnituskonksudega; kinnitage ka paanide servad konksudega,  
soovituslikult 2 konksu iga meetri kohta.

• Taimede istutamiseks lõigake lihtsalt kanga DuPontTM Plantex® 
sisse tavaline ristikujuline lõige.

• Katke multši või kruusaga.

Soovituslikud lisatarvikud: kinnituskonksud DuPontTM Plantex®  
Anchor Pins.

10cm

5cm

1

2

3

6

5

4
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

     DUPONT KANGAD

Juuretõke  
DUPONTTM PLANTEX® ROOTBARRIER

Materjal 100% polüpropüleen, kuumtöötlemise tehnoloogia, 
küljel läbimatu, sile, roheline kattekiht. Tihedus 325 g/m2.

Kasutamisvõimalus: ideaalne lahendus kiire juurekasvuga 
taimede, näiteks bambuse ja tuliastla juurte leviku
vältimiseks. Eriti soovituslik maa-aluste lineaarsete  
süsteemide, näiteks juhtmete, veetorustike, kõnniteede,  
sillutiste, teede, vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitseks.

Eelised

• Maksimaalne kaitse juurte eest.
• Aitab vältida juurte levimist ja selle tagajärjel tekkida 

võivaid kahjustusi veetorustikele, elektrikaablitele,  
kõnniteedele, ehitiste vundamentidele jne.

• Võimaldab parkides istutusalad muudest aladest  
eraldada.

• Aitab takistada juurte laialdast levimist.
• Aitab takistada rohttaimede, mündi, vaarikate ja  

põldmarjade kiiret levikut.
• Mehaaniline juurte kaitse ja veetõke.
• Stabiilne kõikidel pinnasetüüpidel (happelistel ja 

aluselistel).
• Mädanemiskindel.
• Taaskasutatav.

Paigaldamine: 

• Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või lõiketangidega 
sobivale suurusele lõigata.

• Tekstiili roheline pool peaks jääma juurte poole.
• Ühendage paanid hoolikalt tihedate õmblustega, et  
vältida juurte läbitungimist kangast.

Soovituslikud lisatarvikud: DuPontTM Plantex®-i teip.
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Stabiliseerimis- ja drenaažikangas  
DUPONTTM PLANTEX® GROUNDGRID®

Ideaalne lahendus pinnase stabiliseerimiseks, piiramiseks ja 
drenaažiks. Toode on kolmemõõtmeline, kõrge  
kärgstruktuuriga ja vastupidavast lauskangast geovõrk.  
Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või lõiketangidega 
sobivasse suurusesse lõigata.

Kasutamisvõimalus: Kruusa, pinnase, liiva või mineraalse 
täitepinnase stabiliseerimine, jalgrajad, sissesõiduteed, 
siseõued, parkimisplatsid, eraparklad, tiigid,  
drenaažisüsteemid, pargid, jalgteed, vähese liiklusega teed.

Eelised

• Kerge, kuid äärmiselt tugev materjal.
• Laseb igas suunas vett läbi.
• Aitab luua kuivendatud pindu.
• Minimeerib üleujutuste ohtu, vähendades vihmavee  

äravoolu pinnalt.
• Lisab hõreda liiklusega teedele tugevust.
• Lihtne transportida, sest toodet saab kokku voltida.
• Tekstiili omadused aja jooksul ei halvene.
• Mädanemiskindel.
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

      ROUCHETTE JALANÕUD

Hea tuju kummikud - jalanõud, mis 
toovad naeratuse näole!

Rouchette on Prantsusmaal loodud pereettevõtte, mis on 
tootnud jalatseid aastast 1990. Valikus on naiste, meeste 
ning laste vabaaja -ja tööjalatsid, mis toovad igasse  
päeva hea enesetunde, on mugavad ja vastupidavad.

Pikaajaline kogemus jalatsite valmistamisel võimaldab edukalt kombineerida loovust ja praktilisust.

Active Way madalad naiste  
kummisaapad

Active sarja naturaalsest kautšukist   
vastupidava jalanõu välistald on hea  
painduvusega ja libisemiskindel. Jala  
soojusega vormuv sisetald tagab mugavuse  
igal sammul. Puuvillane vooder on hingav ja jalale 
mugav. Saabastel on külje peal kummist laiendus  
ja ülaservas väike aasake, et kummisaabast oleks  
mugav jalga panna. Suurused 36-41.
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Clean sari naistele ja meestele

Sooja voodriga sari. Naturaalsest kautšukist vastupidava jalanõu välistald on hea painduvusega,  
mustust hülgav, kergesti puhastatav ja libisemiskindel. Jala soojusega vormuv ja eemaldatav  
sisetald tagab mugavuse igal sammul. Neopreenist vooder (3,6-4mm) salvestab sooja, mida keha  
ise toodab ja hoiab jalad pidevalt soojas. Ülaservas on väike aasake, et jalanõud oleks mugav jalga 
panna. 
Clean Lady sarjas on naiste poolkõrged ja madalad kummisaapad ning aiakingad. Naiste suurused  
on 36-41. 
Meeste jaoks on mõeldud Clean Land madalad kummisaapad ja aiakingad. Clean Garden poolkõrgetel 
meeste kummikutel on maksimaalselt soojaandev vooder paksusega 5-6mm. Clean Boot on  
poolkõrgetest veidi madalamad kummikud, mille külje peal on kummist laiendus.  
Meeste suurused on 40-47.
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LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

      ROSTAING KINDAD

Tippkvaliteediga aia-ja töökindad kogu perele - nii naistele, meestele  
kui ka lastele!

Kõik kindad on väga mugavad, hingavad, vastupidavad, pestavad ja nendes puuduvad ohtlikud värvained. 
Rostaing on Prantsuse firma, mis omab läbi kahe sajandi kinnaste valmistamise kogemust. Kõigil nende 
tegevustel on üks eesmärk - toota kaitsvaid kindaid, et sinu käed jääksid sulle kõige usaldusväärsemaks 
töövahendiks.
Rostaing on kinnaste kvaliteedisüsteemi üles ehitanud järgides ISO standardeid. Toormaterjalid on 
läbinud põhjaliku kontrolli erinevate tootmistsüklite jooksul. Ettevõte töötab järjepidevalt  
keskkonnamõjude vähendamise suunas

MAXFEEL

• Nitriilvahust kaetud peopesad ja sõrmeotsad
• Erakordne haarduvus isegi rasvases ja õlises 
keskkonnas

• Ilma õmblusteta
• Materjaliks polüesterkude, kaetud nitriilvahuga
• Sobivad käteosavust nõudvate aia- ja  
ehitustööde tegemiseks

• Saab kasutada ka nutiseadmetega
• Meestele hall suurus 9-10
• Naistele 7-8 roheline, lilla, fuksia

CANADA

• Sobivad varakevadiste või hilissügiseste tööde tegemiseks
• Sobilikud kasutamiseks 0-10oC juures
• Mugav ja soe vooder
• Nitriilist libisemisvastased punktid tagavad suurepärase haarduvuse
• Pika randmeosaga
• Materjaliks akrüül ja nitriilvaht
• Naiste mudelid 6, 7, 8
• Meeste mudelid 9,  10

ROOSIKINNAS  
PROTECTMAX

• Ideaalsed rooside lõikamiseks ja istutamiseks 
• Veekindlad ja torkekindlad 
• Pika randmeosaga (15cm) 
• Materjaliks paks lateks, voodriks puuvill
• Suurused 7, 8
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ROOSIKINDAD

• Vetthülgavad sõrmeotsad ja peopesad
• Kaitsevad teravate okaste eest
• Ideaalsed rooside lõikamiseks ja  
istutamiseks

• Materjaliks lateksiga kaetud polüamiid/puuvill
• Anis, Coral, Fuchia, suurused 6, 7, 8
• Rosa suurused 8, 9, 10

MAXIMA                      TILLEUL

• Täielikult niiskuskindlad
• Tilleul randmeosal lõhik, mis hõlbustab 
kinda kätte tõmbamist

• Maxima randmeosa krõpskinnitusega
• Materjaliks nitriilvaht, polüamiid
• Maxima  suurused  naistele 7, 8
• Tilleul suurused meestele 9, 10

NERINE

• Ultraõhukesed ja hästi kätteistuvad
• Polüamiidkude tagab käe suurepärase liikuvuse
• Vetthülgavad sõrmeotsad ja peopesad
• Suurused naistele 6,7,8
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Jüri esindus

Loomäe tee 11, 
Rae vald,
Harjumaa 75306
Tel (+372) 60 11 727

info@horticom.ee

Tõrvandi esindus

Tööstuse tee 9,  
Tõrvandi,

Kambja vald,
Tartumaa 61715

Tel (+372) 7 429 079

info@horticom.eewww.horticom.ee

KÜLVAME 
RÕÕMU!


