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

Med HERBSTER TUBE får du mulighed 
for at have endnu flere planter i boligen, 
fordi du kan hænge dem i vinduerne, på 
væggene eller i vinterstuen/drivhuset 
hvor de mindre planter har svært ved at 
komme op i lyset.
 
Hullerne i røret passer til små potter med 
en diameter op til 92mm, men du kan 
også vælge at fylde røret op med jord.

  HERBSTER TUBE er produceret i 
  PP05 plastik (Polypropylen) med 
  en eksklusiv silk-overflade.  
PP05 har en række miljømæssige og 
kvalitetsmæssige styrker:

n	Kan genanvendes 100% (omsmeltes til 
 nye produkter).
n	Restprodukterne ved forbrænding er 
 vand og kuldioxid. 
n	Er godkendt til kontakt med fødevarer.
n	Er meget robust og formstabil (særlig 
 UV-beskyttelse sikrer desuden mod 
 blegning pga sollys).

       Rengør ikke i opvaskemaskine!

n	Ophænges hurtigt og nemt.

n	Slip fantasien løs - plant fx 
  krydderurter, kaktus, svam-
 pe eller orkideer. 

n	Hæng flere under hinanden. 

n	Fyld røret med jord så plan-
 terne kan vokse sig store.

n	Nem at rengøre.

n	En fantastisk gaveide.

Ophæng ude eller inde: 
På altanen, i vinduet, på væg-
gen, på badeværelset, i driv-
huset, i firmaet - ja alle vegne
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Ophænge flere HERBSTER TUBE 
under hinanden. Karabinringene 
åbnes nemt med et tryk. Slip 
fantasien løs - kombiner HERBSTER 
TUBE’s i forskellige farver og 
forskellige slags planter.

Herbster Tube  HERBSTER TUBE Priserne er gældende fra 1.1. 2021 til nye vedtages.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Sort  Klar hvid
PANTONE:  Process Black PANTONE:  000C
RAL:  9005 RAL:  9003
ART. NR: 210431 ART. NR: 210131
(Sprog på emballagen: (Sprog på emballagen:
GB,D,F,DK)  GB,D,F,DK)

Botanic Grøn Caffe latte
PANTONE:  5625C PANTONE:  482C
RAL:  6011 RAL:  1015
ART. NR: 210531 ART. NR: 210731
(Sprog på emballagen: (Sprog på emballagen:
GB,D,F,DK)  GB,D,F,DK)

FARVER & HERBSTER ART.NR.

Rør total  L 560mm. Diameter 110mm
Remme  L 240mm (fra rør til ring)
Emballage L 584 X B 124 x D 123mm
 Totalvægt: ca. 700g

MÅL

Alt skilles nemt uden brug af værktøj. 
Risten i bunden sikrer en plan bund, så 
små potteplanter står stabilt.

Ved udendørs ophængning risikerer plan-
terne at drukne i regnvand - det løses ved at 
lirke endepropperne lidt, så overskydende 
vand automatisk kan løbe fra.

n 1 HERBSTER TUBE inkl. bundrist.
n  2 ophængsremme i natur-hamp 
 incl. 2 karabinringe.
n  2 ophængskroge.

I ÆSKEN FINDER DU

HERBSTER ApS
(CVR 4002 7076)
Jægersborg Alle 1D
DK-2900 Charlottenlund
Danmark

Find inspiration og gode ideer på de 
socialemedier:

37,5 cm

51,5 cm

9,2 cm


