
Lav din egen hængende minihave - hæng den 
i vinduet eller på væggen og udbyg løbende

I en lejlighed kan det være vanskeligt at 
finde plads til urter og planter, men med 
HERBSTER TUBE får du nemt plads til 
mange planter. (Hullerne passer til små 
potter med en diameter op til 92mm).

HERBSTER TUBE giver dig også mulighed 
for at bruge pladsen effektivt i drivhuset 
eller vinterstuen, hvor de mindre planter 
kan have svært ved at komme op i lyset.  

Hæng flere HERBSTER TUBE under hinanden 
blot ved at åbne karabinringene. Vær dog 
opmærksom på, at det kan være svært at 
vande, hvis planterne hænger for højt.

Ved udendørs ophængning risikerer plan-
terne at drukne i regnvand. Gør sådan: på 
indersiden af rørenderne kan man prikke 
et lille hul ca. 15mm fra bunden, så over-
skydende vand kan løbe fra.

Risten i bunden sikrer en plan bund i 
røret samt luft til planternes rødder.

Ved omplantning eller rengøring skilles
HERBSTER TUBE nemt uden værktøj (der 
er gevind i endepropperne). 
Tåler ikke vask i opvaskemaskine!

De anvendte materialer er god- 
kendt til fødevarekontakt og ud-

valgt med sigte på at tage størst muligt 
miljøhensyn. De er af samme grund i en 
høj kvalitet, som kan holde i mange år.

I æsken finder du:

n  1 HERBSTER TUBE inkl. bundrist. 

n  2 ophængsremme i naturlig hamp-
 fiber incl. 2 karabinringe.

n  2 ophængskroge.

Stilrent 
dansk 

design, som 
pynter alle 

steder.

Vejl.
DKK 349,-

€ 46.75
£ 39.75

Designbeskyttet:
EUIPOno 003228451-0001

n Ophænges meget nemt.

n Slip fantasien løs og plant 
  fx krydderurter, kaktus, 
 svampe eller orkideer. 

n Fyld røret med jord så der 
 er næring nok, til at plan-
 terne kan vokse sig store.

n Nem at rengøre.

n En oplagt gaveide.

Ophæng ude eller inde: 
På altanen, i vinduet, på væg-
gen, på badeværelset, i driv-
huset, i firmaet - ja alle vegne

Mål  Rør  L562 mm  Diameter110mm
 Remme  L250 mm (fra rør til ring)
 Emballage L568 X B120 x D120 mm

Farver Sort    Mørkgrå

 Mørkgrøn  Off-white

marts. 2020

Karabinringene åbnes 
blot med et tryk. Nu kan 
man nemt ophænge flere 
HERBSTER TUBE under 
hinanden og kombinere 
sjovt indhold i rørene.

Herbster Tube  HERBSTER TUBE

HERBSTER TUBE, hvid
Varenr. 210131 

HERBSTER TUBE, sort
Varenr. 210431 

Alle fotos viser prototype. HERBSTER TUBE forventes at gå i produktion medio 2020

Priserne er gældende fra 1.3. 2020 ti l nye vedtages.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.


