
Plantex / Markdukar

Plantex Ogräsduk 
2 m bred (68g)

 Säljs per lpm. Luft, vatten 
& näring tränger igenom, 

men hindrar ogräset. 

Plantex Gold 
2 m bred (125g)

 Säljs per lpm. Kan läggas 
utan ytterligare täckning. 

Idealisk till slänter och 
erosion.

Plantex Gold  (125g) 
Säljs i rullar 1,15 m bred 

 10 m  lång

Träspik och Träbricka. 
För att förankra 

ogräsdukar.

Plantex Rotspärr (325g)
Sälj i rullar 0,7 m bred 

3 m lång. Används till väx-
ter med aggressiva rötter.

Plantex Häckduk (68g)
 Säljs i rullar 0,5 m bred 20 

m lång. Skyddar häcken 
mot ogräs. Bevarar fukt & 

värme.

Fiberduk (17g)
2 x 20 m och 2,4 x 6,5 
m. Skyddar växter mot 

vind, stark sol & flygande 
insekter. 

Fiberduk för pallkrage 
(23g)

Måttanpassad för pallkrage 
med insydd resår. 

1,4 x 1,8 m

Barkduk (50g)
1 x 10 m och 1 x 15 m.

Håller ogräset borta. Släp-
per genom luft & vatten. 

Marktäckväv (105g)
2 x 5 m. 

Svälter ut besvärliga 
rotogräs, t.ex. kirskål och 

kvickrot.

Kålnät   2 x 5 m och 4 x 5 m 
Ett svalare nät skyddar 

kål och andra grödor från 
insektsangrepp.

Skuggväv / Juteväv
1,2 x 3 m och 1,8 x 5,5 m

Skyddar växter mot sol, kyla, 
vind. Även till skuggning av 

t.ex. växthus.

Bubbelplast
0,5 x 3 m. 

Ett lätt och värmeisole-
rande material.

Barkduk för pallkrage 
2-pack  1,1 x 1,5 m

Mot ogräs i botten. Skär 
hål för plantorna. 

Ogrässkydd
Finns i 45 cm & 60 cm
Matta av kokosfiber. 

förhindrar ogräs & bevarar 
fukten.

Uppbindning

Jutesnöre Natur
Finns i 60 m och 200 m

Jutesnöre Grönt
Finns i 60 m och 200 m

Juterep 15 m
3-trådigt, 6 mm juterep.

Snöre av vildgräs
Biologiskt nedbrytbart och 

med en svag doft av hö. 
3 mm, 15 m.

Sadelgjord jute 
65 mm bred. 

10 m & 25 rulle. Elegant 
uppbindning som smälter 

in i trädgårdsmiljön.

Cocosrep   2-tvinnat 15m
 och 5-tvinnat 3 m

 Vackert rep för uppbind-
ning.

Kedjeuppbindning 
 Säljs per meter. Robust 
plastkedja för trädupp-
bindning. 25 mm bred.

Kedjebindare
Kraftig med kedjeöglor.

60 cm lång

Träduppbindare 
Kraftig & reglerbar med 
spännen. Bredd 25 mm, 

längd 45 cm.

Träduppbindare 3 m
Band av plastväv.

Bredd 30 mm
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Plantringar 50 st
Två olika sorter, runda 

ringar i metall &  
”åttor” i plast.

PTwister 50 m
Plastöverdragen 

metalltråd med avbitare.

Spoltråd 40 m 2-pack
1 galvad & 

1 plastöverdragen
ståltråd.

Softbinder 5 m
Gummiöverdragen 
metalltråd för extra 
mjuk uppbindning.

Myrtentråd
Tunn, grön ståltråd,

 0,3mm x 100 m.

Bindslang
2,5 mm x 200 m och

4 mm x 100 m
Plastslang för all uppbind-

ning i trädgården. 

Svartmålade 
Trästörar (Slamfärg)

Smälter fint in i 
miljön. Ej tryck-
impregnerade.

Bambukäppar
Finns i längderna 
122 cm,  152 cm,  
183 cm & 213 cm.

Stålpinnar plastade
Finns i längderna 

90, 120, 150 & 180 cm 
med Ø11 mm, samt 

i längd 210 cm Ø16 mm.

Stödpinnar i trä
Finns i längderna 30cm,  

50 cm,  70 cm och 95 cm.

Trästör 
Tryckimpregnerade 
150 cm Ø 4 & 5 cm
    200 cm Ø  5 cm
    250 cm Ø  5 cm

Käppar & 
Trästörar

Bindtråd
Plastöverdragen ståltråd. 
Finns i 1,4 mm & 2 mm 

tjocklek.

Växtstöd Trä / Kokos
Av naturmaterial. 

Trä klätt med 
kokosfiber.

Snyggt & praktiskt.
Finns i 70 cm och

90 cm längd.

Snöre 
Polypropylen

Grönt hållbart snöre för 
uppbindning ute och inne.

Orkidéklämmor
Perfekt att klämma om

orkidéstjälkar eller andra 
växter som behöver stöd.

Reservation för ev. slutförsäljning. V. 1.0 2022


