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HERBSTER CUT3 - så vælter og dør dine små 
krydderurter ikke mere 

- og den kan anvendes til så meget andet

Vægten af stentøjet sikrer, at HERBSTER CUT3 står 
stabilt, selv udenfor hvor det måske blæser lidt:

■ Pynter på altan- eller terrassebordet 

■ Stil de friske krydderurter på spisestuebordet

■ Få friske krydderurter ved hånden i udekøkkenet

■ Pynt op med fx mini-julestjerner eller hyacinter

■ Fyld den med sunde gulerød-/agurke-/selleri-hapsere

Det stilfulde design vil pynte på et hvert bord.



Herbster CUT3 DK

Sæt de friske krydderurter på spisebordet 
- det pynter og pifter tilmed maden op

Du kender sikkert til at komme hjem fra 
supermarkedet med friske krydderurter, 
som hurtigt er væltet på køkkenbordet 
og er døde. Eller måske har du reddet 
dem ved at hælde lidt vand i et glas, 
så de har levet videre i ensomhed bag 
køkkenvasken? Herbster CUT3 urtepotten 
sikrer, at du får optimal glæde af dine 
friske krydderurter. 

Herbster CUT3 urtepotten er produceret 
i stentøj - vægt ca. 1,5 kg. Her står de 
friske krydderurter godt og sikkert både 
på køkkenbordet og spisebordet - ja, selv 
udenfor på havebordet. 

Friske krydderurter kommer i mange for-
skellige størrelser - fjern plastik urtepot-
ten eller del roden hvis den er for stor. 

Du kan også bruge Herbster CUT3 urte-
potten til så meget andet fx grøntsags-
stænger, tegnegrej m.v.

Vask i opvaskemaskine frarådes.

 Herbster CUT3 leveres
 i en flot æske 
 -  en oplagt gaveide.

I æsken finder du:

  1 Herbster CUT3 (hvid eller sort). 

  1 saks.

  1 lille folder med inspiration til 
 hvad du kan bruge krydderurter 
 til, hvordan du passer dem mv.

 Få optimal glæde af dine 
 friske krydderurter.

 De friske krydderurter 
 holder længere, fordi de 
 ikke vælter eller tørrer ud.

 Dekorativ på bordet.

 Den glaserede overflade 
 rengøres nemt.

 Alletiders gaveide.

Stil den på spisebordet, 
på havebordet, på køkken-
bordet, i kantinen, på caféen
- ja alle vegne

THE TASTE OF 
GREEN LIVING

HERBSTER CUT3

Mål  Urtepotte  Ø 194 mm       x H 135 mm
 Enkelt rør  Ø 73 mm (indvendig)
 Emballage Ø 200 x H 180 mm

Farver Hvid - silk    Sort - silk

Herbster CUT3

Lækkert 
håndlavet 
glaseret 
stentøj 

Herbster CUT3, sort
Art no. 120439 

Herbster CUT3, hvid
Art no.. 120139 

Designbeskyttet:
EUIPOno 
003991934-0001


