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Folie Transparant, 4m br. 0,1mm
dik

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845000.1 4x5 m   € 19,95 
845000.2 4x10 m   € 35,00 
845000.3 4x50m (volle rol)   € 149,00 

Aspergefolie T-Tasjesfolie, 1,4 m
breed (0,1mm dik)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845005.1 10x1,4 m   € 19,50 
845005.2 25x1,4 m   € 35,00 
845005.3 250x1,4 m   € 295,00 

Folie Gewapend, 2 of 4 m breed

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845010 2x5 m   € 39,00 
845010.1 4x5 m   € 65,00 

Foliegatensteker Doorsnee 80
mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845012.1 1 stuks   € 9,95 

Foliegatensteker Doorsnee 100
mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845013.1 1 stuks   € 10,95 

Foliegatensteker Doorsnee 60
mm + steel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845014.1 1 stuks   € 11,95 

Grondafdekking Gronddoek of
Anti-Worteldoek

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845015.1 1x2 m   € 1,95 
845015.2 10x 2 m   € 15,00 

Grondafdekking Mulchfolie Rood
Tomaten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845016.1 95x500 cm   € 4,95 
845016.2 95x1000 cm   € 8,50 

Grondafdekking Mulchfolie Rood
Aardbeien

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845017.1 95x500 cm   € 4,95 
845017.2 95x1000 cm   € 8,50 

Grondafdekking Mulchfolie Zwart-
Zilver

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845018.1 95x500 cm   € 4,95 
845018.2 95x1000 cm   € 8,95 

Grondafdekking Bio Vezel Mulch

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845020.1 1x12,5 m  € 59,95 

Grondafdekking Bio-Crêpe
(Mulchpapier)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845023.3 140 cm x 10 m   € 15,95 

Transparant folie is ideaal voor het maken van
een tunneltje of bv in een raamwerk. 10x
dikker dan weggooi-grondzeil

Dit folie is speciaal ontwikkeld voor het
afdekken van aspergebedden voor de witte
(gebleekte) teelt. Het folie is tweekleurig en
lichtdicht: wit en zwart. Leg je de zwarte zijde
boven, dan wordt het aspergebed met elke
zonnestraal extra verwarmd en je oogst dus
(met 2 weken) vervroegd. Wordt het warmer weer en groeien de asperges
te hard? Dan draai je de folie om met de witte zijde boven, het zonlicht
wordt weerkaatst en je aspergebed is koeler dan zonder folie.  
De aspergefolie (ook wel T-Tasjesfolie genoemd) is voorzien van tasjes aan
de zijkant om met grond te vullen, de folie blijft zodoende perfect op zijn
plaats. De breedte van de folie is 140 cm. Bijkomende voordelen: geen
onkruidgroei, de bedden blijven keurig intact en de wortels van de planten
blijven in perfecte conditie, je kan een hogere opbrengst verwachten!

Zware transparante tunnelfolie in uv-
gestabiliseerde polyethyleen met groene
(polypropyleen)wapening. Zeer geschikt voor
het maken van hobbykasjes en -tunnels.
Dankzij de 5 cm brede spijkerrand aan beide
zijden kan er gemakkelijk bevestigd worden
zonder uitscheuren. Technische gegevens:
gewicht 250 g/m², treksterkte 700 N/5 cm, scheurweerstand weefsel 100
N, scheurweerstand spijkerrand 270 N.

Ronde gatensteker met handvat voor een
schone en nauwkeurige uitsnijding van
plantgaten, voor elk type afdekfolie dat niet
vooraf geperforeerd is. De folieresten blijven in
de gatensteker en kunnen na afloop
verwijderd worden.

Ronde gatensteker met handvat voor een
schone en nauwkeurige uitsnijding van
plantgaten, voor elk type afdekfolie dat niet
vooraf geperforeerd is. De folieresten blijven in
de gatensteker en kunnen na afloop
verwijderd worden.

Ronde gatensteker met handvat voor een
schone en nauwkeurige uitsnijding van
plantgaten, voor elk type afdekfolie dat niet
vooraf geperforeerd is. De folieresten blijven in
de gatensteker en kunnen na afloop
verwijderd worden.

Dit zwarte, geweven, PP-doek is
rottingsbestendig en laat door de structuur wel
water door maar geen grond of wortels. 
Ideaal als onderlaag voor verhoogde
plantenbakken, bedek de onderlaag eventueel
met grind of hydrokorrels om een goede
drainage te krijgen. Dit doek wordt ook ingegraven rondom sterk
wortelende gewassen zoals bamboe of munt. Ook ideaal onder een
grindpad of grindveldje. Verder wordt het gebruikt in taluds om
onkruidgroei te voorkomen, de struiken of vaste planten worden dan in
gemaakte gaten geplant. Dit zelfde kan ook in de groentetuin worden
gedaan: je maakt bijvoorbeeld elke 30 cm een kruisvormige snee in het
doek en plant er sla in, elk jaar het doek op een andere plaats! Tenslotte:
als blokkade tegen onkruidgroei zoals riet of het onkruid bij de buren…

Deze folie is speciaal ontwikkeld voor tomaten.
Door de rode kleur wordt het rode spectrum
van het zonlicht (waarvoor tomaten gevoelig
zijn) weerkaatst, om zo een verhoogde
opbrengst te bieden ten opzichte van zwart
folie. De rode kleur verhogen het
suikergehalte, de opbrnegst kan 12-20% hoger worden! 
Dit vernieuwde folie is extra bestand tegen scheuren door toevoeging van
LLDPE aan LDPE.  
Algemene voordelen van kweekfolie: 

minder uitdroging door minder verdamping •
voorkomt onkruid •
schonere oogst •
beschermt tegen zware regenval (dichtslempen) •
warmt de grond op en versnelt of optimaliseert de groei en rijping •
voorkomt snel uitspoelen van de grond, waardoor mineralen langer
bereikbaar zijn voor de wortels. 
Dikte 25µ = 0,025 mm, anti-UV. Het folie heeft voorgevormde gaten van
8 cm doorsnee op 35x30 cm

•

Deze folie is speciaal ontwikkeld voor
aardbeien. Door de rode kleur wordt het rode
spectrum van het zonlicht (waarvoor deze
soorten gevoelig zijn) weerkaatst, om zo een
verhoogde opbrengst te bieden ten opzichte
van zwart folie. De rode kleur verhogen het
suikergehalte, de opbrengt kan 12-20% hoger worden! Het folie bevat
microscopisch kleine gaten zodat het water overal door de folie kan
sijpelen en zo de planten bevochtigt.  
Dit vernieuwde folie is extra bestand tegen scheuren door toevoeging van
LLDPE aan LDPE.  
Algemene voordelen van kweekfolie: 

minder uitdroging door minder verdamping •
voorkomt onkruid •
schonere oogst •
beschermt tegen zware regenval (dichtslempen) •
warmt de grond op en versnelt of optimaliseert de groei en rijping •
voorkomt snel uitspoelen van de grond, waardoor mineralen langer
bereikbaar zijn voor de wortels. 
Dikte 25µ = 0,025 mm, anti-UV. Het folie heeft voorgevormde gaten van
6 cm doorsnee op 40x60 cm of 40x35 cm

•

Deze folie is speciaal ontwikkeld voor optimale
bladontwikkeling. Door de zilveren kleur (die
uiteraard aan de buitenzijde moet) wordt het
zonlicht weerkaatst, zodat de bladeren aan de
onderzijde een verhoogde fotosynthese
hebben. Dit zorgt voor vroeger rijping en een
hogere opbrengst ten opzichte van gewoon folie. Verder heeft de
lichtweerkaatsing een afstotende werking tegen luizen, trips, aardvlooien,
witte vlieg e.d. 
Dit vernieuwde folie is extra bestand tegen scheuren door toevoeging van
LLDPE aan LDPE.  
Algemene voordelen van kweekfolie: 

minder uitdroging door minder verdamping •
voorkomt onkruid •
schonere oogst •
beschermt tegen zware regenval (dichtslempen) •
warmt de grond op en versnelt of optimaliseert de groei en rijping •
voorkomt snel uitspoelen van de grond, waardoor mineralen langer
bereikbaar zijn voor de wortels. 
Dikte 25µ = 0,025 mm, anti-UV. Het folie heeft voorgevormde gaten van
6 cm doorsnee op 15x15 cm, die nu nog dicht zitten, maar gemakkelijk
kunnen worden uitgetrokken.

•

Een slim ontwikkeld tuinproduct! De
grondkleurige vezelmat is 100% biologisch
afbreekbaar en in 3-4 seizoenen geheel in de
grond opgegaan. Even de toepassingen en
voordelen op een rijtje: 
a. is sneller aan te brengen dan mulch. 
b. verwarmt de onderlaag en houdt het
vochtig, waardoor bodemleven wordt gestimuleerd en plantengroei
geleidelijker plaatsvindt (geen zgn. "plantenstress" waardoor planten
voortijdig in bloei schieten) 
c. houdt de grond voldoende onkruidvrij 
d. planten kunnen in de mat worden geplant door een kruisje te snijden,
ideaal voor warmteminners! 
e. voorkomt erosie en uitspoelen van voeding
f. laat gedoseerd en gefilterd (regen)water door 
g. de zijkanten van de mat na uitrollen met een laagje grond bedekken of
iets ingraven 
h. het overgebleven organische materiaal (na de vertering) bevat gunstige
bestandsdelen voor de grond en heeft dus een iets bemestende functie. 
DEZE VEZELMATTEN WORDEN OOK GEBRUIKT (DOOR GROTERE
KWEKERS) VOOR HET KIEMEN EN KWEKEN VAN MICROGROENTEN, WE
SNIJDEN DEZE OOK IN HANDZAME MICROMATJES, ZIE 690030.

UITVERKOCHT! (ZWAAR OVERBOEKT…) Het
bedekken van grond met organisch materiaal
noemen we “mulchen”. 
De voordelen zijn: 

Edu-Bio-Crêpe is lichtbruin van kleur, geribbeld van structuur en 100%
composteerbaar na 1 jaar trouwe dienst. Het stevige “papier” is van
plantaardige cellulose gemaakt en door de structuur onaantrekkelijk voor
slakken. De mulch is voorzien van microperforatie, waardoor
waterdoorlatend na regen of besproeiing. 
Rol het mulchpapier uit en graaf de randen iets in, zodat de wind er geen
vat op kan krijgen, wat oude planken of enkele keien of tels zijn ook
opties. Op de plaats waar planten moeten komen snijd je met een scherp
mes een kruis in het papier, deze scheurt niet door. 
We bieden nu nog maar 1 maat aan, op=op want de leverancier is
gestopt: 1,4x10 m, het gewicht van deze is 105 g/m².

onderdrukking van onkruid •
opwarming van de grond, waardoor vroegere oogst •
beter vasthouden van vocht •
gezonder bodemleven •
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Grondafdekking Bio Folie Mulch

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845025.1 1,5 x 10 m   € 9,95 
845025.2 1,5 x 25 m   € 19,95 
845025.3 1,5 x 100 m   € 49,95 

Groeitassen Multi-Vilt

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845027.1 "1 Gallon" ± 3 liter, 17 cm hoog, 15

cm Ø 
 € 1,95 

845027.2 "2 Gallon" ± 5 liter, 22 cm hoog, 17
cm Ø 

 € 2,50 

845027.3 "5 Gallon" ± 17 liter, 26 cm hoog,
29 cm Ø 

 € 2,95 

845027.4 "10 Gallon" ± 38 liter, 30 cm hoog,
40 cm Ø 

 € 3,95 

845027.5 "20 Gallon" ± 74 liter, 39 cm hoog,
49 cm Ø 

 € 4,95 

Groeizakken Aardappel-
Groeizakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845030.1 2 zakken   € 14,95 

Groeizakken Aardappel-Groeizak
W0490

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845032.1 1 zak   € 9,95 

Groeizakken Klimmer-Groeizak
W0494

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845034.1 1 zak   € 13,95 

Groeizakken Vruchtgroente-
Groeizak W0498

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845036.1 1 zak   € 9,95 

Groeizakken Rauwkost-Groeizak
W0502

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845038.1 1 zak   € 13,95 

Groeizakken Aardbei & Kruiden-
Groeizak W0510

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845040.1 1 zak   € 11,95 

Groeizakken Draineer Roosters

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845042.1 per 2 stuks   € 6,95 

Groeizakken Flower Sleeve
W0518

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845045.1 1 zak   € 8,95 

Garden-Bag Heavy Duty Bag
Medium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845047.1 1 stuks   € 25,00 

Garden-Bag Heavy Duty Bag
Large

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845048.1 1 stuks   € 29,95 

Fruitkooi Fruit Cottage Large

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845050.1 1 stuks  € 179,00 

Transport En Opslag Rotan Mand

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845060.1 1 stuks   € 19,95 

Gazonhulp Gazon-Spikes W1750

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845065.1 1 stuks   € 19,95 

Gazonhulp 4-Gaten
Gazonbeluchter W1752

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845067.1 1 stuks   € 29,95 

Deze folie is Eko-gecertificeerd en verteert bij
composteren in 6 maanden tijd. 
De toepassingen en voordelen van folie op een
rijtje:  
a. is sneller aan te brengen dan gras- of
houtmulch.  
b. verwarmt de onderlaag en houdt het
vochtig, waardoor bodemleven wordt gestimuleerd en plantengroei
geleidelijker plaatsvindt (geen zgn. "plantenstress" waardoor planten
voortijdig in bloei schieten)  
c. houdt de grond voldoende onkruidvrij  
d. planten kunnen in de folie worden geplant door een kruisje te snijden,
ideaal voor warmteminners!  
e. voorkomt erosie en uitspoelen van voeding  
f. de zijkanten van de folie na uitrollen met een laagje grond bedekken of
iets ingraven 
g. het folie (dikte 15 micron) gaat 1 seizoen mee.

Voor veel doelen inzetbaar! Deze stevige
tassen van viltdoek met nylon gestikte
handvaten kan je uiteraard als grote opberg-
of boodschappentas gebruiken, maar het zijn
ook ideale plantenbakken voor enkele jaren
groeiplezier! De inhoud in Gallon is door de
fabrikant meegegeven en is minder
nauwkeurig dan de literinhoud die we vermelden!

Op elk terras, ja zelfs op je platte dak of
balkon kunnen aardappels groeien! De set
bevat 2 stevige, nylon geweven, buisvormige
zakken in rustige, groene kleur. De afmeting is
ongeveer 40 cm doorsnee en 50 cm hoog,
zodat een inhoud van 55 liter beschikbaar is.
Vul de zak eerst met een laagje hydrokorrels voor drainage, vervolgens
met 15 cm (eventueel biologische) potgrond. De verstevigingsrand mag
alvast aan de bovenzijde van de zak in de zoom worden geschoven. Nu
plant je 3 aardappels en bedek deze met grond. Elke keer als de plant
boven de grond uitgroeit mag weer aarde worden aangevuld, tot 10-15 cm
onder de bovenrand. Na enkele maanden groei kan je vanuit de
“oogstgleuf” (aan de zijkant van de zak) voelen of er al iets te oogsten
valt. Voorzichtig de knollen afbreken om de groei niet te verstoren.

Op elk terras, ja zelfs op je platte dak of
balkon kunnen aardappels groeien! Dit is een
eenvoudige, maar sterke nylon geweven,
buisvormige zak in rustige, groene kleur. De
afmeting is ongeveer 38 cm doorsnee en 45
cm hoog, zodat een inhoud van 50 liter
beschikbaar is. Vul de zak eerst met een laagje hydrokorrels voor
drainage, vervolgens met 15 cm (eventueel biologische) potgrond. Nu
plant je 3 aardappels en bedek deze met grond. Elke keer als de plant
boven de grond uitgroeit mag weer aarde worden aangevuld, tot 10-15 cm
onder de bovenrand. Na enkele maanden groei kan je van bovenaf voelen
of er al iets te oogsten valt. Je rolt de zak gewoon om en schudt de plant
leeg op een zeiltje. Om tussendoor de aardappel-groeizak te verplaatsen is
deze voorzien van 2 stevige hengsels.

Klimmers op elk terras! Ja zelfs op je platte
dak of balkon kunnen (klimmende) bonen,
peultjes en erwten groeien! Ook leuke
bloeiende klimmers, zoals de lathyrus, lablab-
boontjes, Quamoclit, Ipomoea.... Dit is een
eenvoudige, maar sterke nylon geweven,
buisvormige zak in rustige, groene kleur. De afmeting is ongeveer 60 cm
doorsnee en 40 cm hoog, zodat een inhoud van 100 liter beschikbaar is:
een flinke zak, want klimmende planten produceren veel blad en drinken
dus veel! Vul de zak eerst met een laagje hydrokorrels voor drainage,
vervolgens met goede (eventueel biologische) potgrond. We leveren bij de
zak een ring met klemmen om klimstokken (nog kopen!) bovenaan bij
elkaar te houden.

Eenvoudig, maar slim verzonnen oplossing
voor het kweken van tomaten, aubergines,
pepers, paprika’s etc. Dit is een eenvoudige,
maar sterke nylon geweven, rechthoekige zak
in rustige, groene kleur en in 3 delen verdeeld
door verbindingsstukken, die meteen voor de
stevigheid zorgen. De afmeting is ongeveer 84x33 cm en 15 cm hoog,
zodat een inhoud van ruim 40 liter beschikbaar is. Vul de zak eerst met
een laagje hydrokorrels voor drainage, vervolgens met goede (eventueel
biologische) potgrond.

Slim verzonnen oplossing voor het kweken van
sla, andijvie, rucola, bladkolen, kruiden etc. Dit
is een eenvoudige, maar sterke nylon
geweven, rechthoekige zak in rustige, groene
kleur en in 2 delen verdeeld door
verbindingsstukken, die meteen voor de
stevigheid zorgen. De afmeting is ongeveer 84x40 cm en 25 cm hoog,
zodat een inhoud van ruim 80 liter beschikbaar is. Vul de zak eerst met
een laagje hydrokorrels voor drainage, vervolgens met goede (eventueel
biologische) potgrond.

De traditionele aardbeienpot in een slim nieuw
jasje! De cilindervormige, groene zak is van
sterk geweven nylon, rustig groen van kleur
met 6 uitsparingen om halverwege de zak (en
bovenin uiteraard) de plantjes te planten. De
afmeting is ongeveer 38 cm doorsnee en 46
cm hoog, zodat een inhoud van ruim 50 liter beschikbaar is. Vul de zak
eerst met een laagje hydrokorrels voor drainage, vervolgens met goede
(eventueel biologische) potgrond. De groeizak is voorzien van stevige
handvatten voor het gemakkelijke verplaatsen.

Voor een goede drainage van de groeizakken
is het aan te bevelen om er een rooster onder
te zetten. De zakken bevatten gaten, die
zonder rooster gemakkelijk kunnen
dichtslibben, waardoor de aarde te nat kan
worden.

Stevige, platte groeizak met 8 openingen over
het oppervlakte verdeeld om aan de muur te
hangen d.m.v. 3 hang-ogen. Aangeplant met
eenjarige bloeiende plantjes zal de sleeve een
enorme bloemenzee vertonen! Materiaal:
groen geweven nylon, afmeting: 25 cm breed
en 56 cm hoog.

Superstevige, zwarte cilinderzakken van nylon
(polypropyleen) geweven materiaal. De
bovenrand is verstevigd en bevat een zoom,
waar een meegeleverde band doorheen
getrokken wordt om de zak een stijve ronde
vorm te geven. 2 handvaten maken de zak
draagbaar. Ideaal voor het verzamelen van (tuin)afval of om er een flinke
plant in te laten groeien. Diameter 66 cm en hoogte 51 cm.

Superstevige, zwarte cilinderzakken van nylon
(polypropyleen) geweven materiaal. De
bovenrand is verstevigd en bevat een zoom,
waar een meegeleverde band doorheen
getrokken wordt om de zak een stijve ronde
vorm te geven. 2 handvaten maken de zak
draagbaar. Ideaal voor het verzamelen van (tuin)afval of om er een flinke
plant in te laten groeien. Diameter 66 cm en hoogte 76 cm.

Stevige Fruitkooi om kleinfruit (tot een hoogte
van 2 m) adequaat te beschermen tegen
snoepgrage vogels. Ook ideaal als kippenren,
dus om vogels binnen te houden, zie op
youtube: www.youtube.com  
De kooi bestaat uit een stevig, gelakt, stalen
buizenframe (15 mm) met koppelingen en een
ruim net om eroverheen te leggen. Het is aan te bevelen de buizen in te
vetten voor een lange levensduur en gemakkelijke demontage. De
bovenbuizen kunnen worden geankerd met een spantouw, dat is vooral
van belang als de kooi als kippenren wordt gebruikt. 
De afmeting is 2x3x2 m (lxbxh)

Mooie, ambachtelijke, ROTAN mand voor het
verzamelen van tuinafval of opslaan van fruit
(appel, peren e.d.) of aardappels. Ook leuk als
lectuurmand, haardhoutmand e.d. 
Afmeting: 40 cm doorsnee en 30 cm hoog.

De grond onder een grasmat mag niet te vast
van structuur worden. Regelmatig beluchten
helpt je gazon gezond te houden. Deze Gazon-
Spike klik je gemakkelijk onder schoenen of
laarzen, je loopt rustig over het gazon en doe
daarmee het heilzame werk! De spikes zijn van
een zeer slijtvast nylon!

De grond onder een grasmat mag niet te vast
van structuur worden. Regelmatig beluchten
helpt je gazon gezond te houden. Naast
regelmatig lopen met je Gazon-Sikes (zie
845065) is het wijs om jaarlijks te beluchten
met de sterke 4-gaten beluchter. Met
onderlinge afstand van 9 cm haal je (door de pijpjes in de grond te
drukken) 4 kokertjes van 12x1,5 cm grond weg. Om te voorkomen dat de
gaten dichtslibben is het wijs deze met grof metselzand te vullen. Bij zeer
zware en dichte grond maak je meer gaten dan bij lichtere grond. De
Engelse fabrikant kon geen korte naam verzinnen voor dit stevige
apparaat: Garland Heavy Duty Hollow Tine Lawn Aerator.
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Bessenplukker Houten Traditional

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845080.1 1 stuks   € 19,95 

Bessenplukker Berkenhout

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845081.1 1 stuks   € 17,50 

Bessenplukker Draadijzer Kam

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845082.1 1 stuks   € 9,95 

Bessenplukker Kunststof Kam

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845084.1 1 stuks   € 6,95 

Bessenplukker Junior

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845086.1 1 stuks   € 5,95 

Bessenplukker Bessen Zeef

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845088.1 1 stuks   € 3,95 

Growcamp Basis Kweektent 30

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845115.1 1 stuks van € 259,- voor:  € 259,00 

Growcamp Uitbreiding Kweektent
30

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845117.1 1 stuks van € 199,- voor  € 150,00 

Growcamp Groeitrog

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845130.1 1 stuks van € 39,50 voor:   € 29,50 

Growcamp Muurtent Laag

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845140.1 1 stuks van € 199,00 voor:  € 150,00 

Growcamp Groeitrog voor
Muurtent

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845150.1 1 stuks van € 49,50 nu voor:   € 35,00 

Vegtrug Accessoire
Schaduwhoes (Medium Shade
Cover)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845158.1 1 stuks   € 25,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Insectennet (Small Wall Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845160.1 1 stuks   € 19,95 

Vegtrug Accessoire Hoes
Vliesdoek (Small Wall Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845161.1 1 stuks   € 15,00 

Het ideale hulpmiddel voor het plukken van
bijna alle soorten bessen! Je gaat eenvoudig
met de kam door de takken, de bessen blijven
achter de kam hangen en worden opgevangen
in het reservoir. Het voordeel is: snelheid,
nauwkeurigheid (er blijven minder verborgen
bessen aan de plant hangen) en geen
schrammen door doorns! 
De mooiste kam uit ons sortiment: metalen kam, houten (rood gelakt)
reservoir en een stoffen uitbreiding van het reservoir. Zeer stevig en met
een grote capaciteit. Afmeting 23x20 cm.

Het ideale hulpmiddel voor het plukken van
bijna alle soorten bessen! Je gaat eenvoudig
met de kam door de takken, de bessen blijven
achter de kam hangen en worden opgevangen
in het reservoir. Het voordeel is: snelheid,
nauwkeurigheid (er blijven minder verborgen
bessen aan de plant hangen) en geen
schrammen door doorns! 
Fraaie plukker van berkenhout met metalen pinnen en metalen
opvangrooster.

Het ideale hulpmiddel voor het plukken van
bijna alle soorten bessen! Je gaat eenvoudig
met de kam door de takken, de bessen blijven
achter de kam hangen en worden opgevangen
in het reservoir. Het voordeel is: snelheid,
nauwkeurigheid (er blijven minder verborgen
bessen aan de plant hangen) en geen
schrammen door doorns! 
Kunststof reservoir en metalen gelakte kam. Metaal is het sterkst, maar is
ook iets minder flexibel. Afmeting 22x14 cm.

Het ideale hulpmiddel voor het plukken van
bijna alle soorten bessen! Je gaat eenvoudig
met de kam door de takken, de bessen blijven
achter de kam hangen en worden opgevangen
in het reservoir. Het voordeel is: snelheid,
nauwkeurigheid (er blijven minder verborgen
bessen aan de plant hangen) en geen
schrammen door doorns! 
Kunststof reservoir en flexibele kunststof kam. De kam is behoorlijk stevig
maar gaat uiteraard minder lang mee dan metaal. Door het meebewegen
van de kam gaat deze nog soepeler door het gewas. Een ander voordeel
van dit model is de extra inham bij het handvat waardoor de kam aan een
oogstmand kan worden gehangen. Afmeting 22x14 cm.

Het ideale hulpmiddel voor het plukken van
bijna alle soorten bessen! Je gaat eenvoudig
met de kam door de takken, de bessen blijven
achter de kam hangen en worden opgevangen
in het reservoir. Het voordeel is: snelheid,
nauwkeurigheid (er blijven minder verborgen
bessen aan de plant hangen) en geen
schrammen door doorns! 
Jong geleerd = oud gedaan! Deze minikam is robuust en wordt zelfs door
menig volwassene gewaardeerd. De kunststof kam is vrij stijf, maar wel
stevig. Afmeting 15x10 cm.

Er komen altijd wat blaadjes of takjes mee met
de bessenplukker. Heel handig is deze
eenvoudige, kunststof zeef met langwerpige
uitsparingen, waar het meeste “afval”
doorheen valt en de besjes blijven hangen.

UITVERKOCHT!  
Toen we door een klant werden geattendeerd
op de GrowCamp waren we meteen
enthousiast!  
De combinatie van degelijkheid, slim ontwerp
en redelijke prijs maakt deze kweektent of
groeikas tot een welkome aanvulling op alle
bestaande kassen of plantenbedden.  
De basisbak is een bodemloos verhoogd plantenbed van 30 cm hoogte en
120x120 cm (lxb). Met extra modules kan deze worden uitgebreid tot 240,
360, 480 cm enz. Het bovenste frame is 100 cm hoog en maakt de
kweektent dus totaal 130 cm hoogte. Alle materialen zijn zwaar
uitgevoerd, de kas/tent is tegen een flinke storm bestand! 
Even wat voordelen op een rijtje: 

Een uitgebreide Nederlandstalige brochure kan (digitaal) worden
toegestuurd. Omdat de basiskas ruim 22 kg weegt (in een doos van
115x59x18,5 cm) berekenen we extra porto. Zelf ophalen mag ook!

Eenvoudige montage, past op veel plaatsen en valt vaak binnen de
hoogte-eisen van een tuinvereniging. 

1.

Comfortabele werkhoogte die geheel wordt benut. In tegenstelling tot
een kas, loop je om je teeltbed heen, dus geen looppad in de kas
nodig. 

2.

Door goede opwarming, zowel door instraling van de zon op de
verhoogde bodem als door de mogelijkheid de kas af te sluiten met de
meegeleverde kunststof bedekking, wordt de opbrengst vergroot en
vervroegd. De teelt van kasgroenten zoals pepers, aubergine, tomaten
e.d. lukt beter dan ooit tevoren! 

3.

Het meegeleverde insectennet is evenals de transparante bedekking
gemakkelijk met klittenband op te rollen en blijft in elke stand open of
dicht. Door het net wordt de teelt beschermd tegen slakken, insecten,
konijnen, katten, ballen etc. Ook filtert het net hevige regen, wind of
hagel en de tempert de zon een beetje. 

4.

De lage basisbak maakt deze vooral geschikt voor plaatsing in de tuin,
op verharding kunnen niet-diepwortelende gewassen er wel in
gekweekt worden. Een worteldoek als bekleding verdient dan wel
aanbeveling. Dan spoelt er minder grond onderuit. 

5.

OPRUIMING! Uitbreiding van de Basis
Kweektent 30, ook weer 120x120 cm, breidt
de tent dus uit met 120 cm. De uitbreiding zit
in een doos van ruim 15 kg met een afmeting
van 115x59x10,5 cm en kan worden bezorgd.

De groeitroggen zijn heel geschikt voor de
opkweek van niet te diep wortelende
gewassen. De bak is 15 cm diep en 37 cm
breed, er kan ruim 50 l grond in. Het materiaal
is gegalvaniseerd ijzer. Een drainageopening
voorkomt overbewatering. Ze rusten
(maximaal 3 per kweektent) op de randen en
kunnen gemakkelijk verplaatst worden. Gebruik ze eventueel in plaats van
de kweektent geheel met aarde te vullen, maar omdat dit de tent minder
windvast maakt, kan ook het niveau in de tent lager gehouden worden.

OPRUIMING! 
GrowCamp heeft na de introductie van de
Basis Kweektent zijn sortiment uitgebreid met
allerlei modellen. Weer een combinatie van
degelijkheid, slim ontwerp en redelijke prijs!  
Deze “muurkas” bestaat uit een bodemloze
basisbak van 30 cm hoogte en 120x62 cm
(lxb). Het bovenste frame is 78 cm hoog, wat de muurtent een hoogte van
108 cm geeft.  
Alle materialen zijn zwaar uitgevoerd, de kas/tent is tegen een flinke storm
bestand! 
Even wat voordelen op een rijtje: 

Eenvoudige montage, past op een klein plaatsje op het balkon, tegen
een blinde muur of schutting. 

1.

Door goede opwarming, zowel door instraling van de zon op de
verhoogde bodem als door de mogelijkheid de kas af te sluiten met de
meegeleverde kunststof bedekking, wordt de opbrengst vergroot en
vervroegd. De teelt van kasgroenten zoals pepers, aubergine, tomaten
e.d. lukt beter dan ooit tevoren! 

2.

Het meegeleverde insectennet is evenals de transparante bedekking
gemakkelijk met klittenband op te rollen en blijft in elke stand open of
dicht. Door het net wordt de teelt beschermd tegen slakken, insecten,
konijnen, katten, ballen etc. Ook filtert het net hevige regen, wind of
hagel en de tempert de zon een beetje. 

3.

De basisbak maakt deze geschikt voor plaatsing in de tuin, maar ook op
verharding. Om de volledige 30 cm diepte te benutten is een
worteldoek als bekleding dan wel aan te bevelen. Er spoelt dan minder
grond onderuit.

4.

De groeitroggen zijn heel geschikt voor de
opkweek van niet te diep wortelende
gewassen. De bak past precies in de Muurtent
Laag of Hoog (845140 of 845145) is 15 cm
diep en 60 cm breed, er kan ruim 100 l grond
in. Het materiaal is gegalvaniseerd ijzer. Een
drainageopening voorkomt overbewatering. De trog rust op de randen en
kan (leeg) gemakkelijk eruit genomen worden. Gebruik ze eventueel in
plaats van de basisbak geheel met aarde te vullen.

Voor veel planten is midden in de zomer de
volle zon groeiremmend of bloeibevorderend.
Dat is soms niet gewenst, bijvoorbeeld als je
sla, spinazie of rucola wilt oogsten en deze
gaat doorschieten. Een slim (op maat
gemaakt) schaduwnetje over je VegTrug Medium (845180) is dan de
oplossing! Het frame schaf je apart aan onder nummer 845182.

Stevig insectennet met rits voor bescherming
tegen insecten en bescherming tegen te fel
zonlicht. De hoes past over het frame
(845186) van de Wall Hugger Small (zie
845185)

Vliesdoek met rits voor bescherming tegen kou
(nachtvorst) met optimale ademing en
bescherming tegen te fel zonlicht. De hoes
past over het frame (zie 845186) van de Wall
Hugger Small (zie 845185)
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Vegtrug Accessoire Liner =
Inleghoes (Small Wall Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845162.1 1 stuks   € 15,00 

Vegtrug Accessoire
Schaduwhoes (Small Shade
Cover)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845163.1 1 stuks   € 29,50 

Vegtrug Accessoire Hoes
Insectennet (Medium Wall
Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845165.1 1 stuks   € 35,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Vliesdoek (Medium Wall Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845166.1 1 stuks   € 19,95 

Vegtrug Accessoire Liner =
Inleghoes (Medium Wall Hugger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845167.1 1 stuks   € 19,95 

Vegtrug Accessoire Liner =
Inleghoes (Mini)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845171.1 1 stuks   € 12,50 

Vegtrug Accessoire Klimframe
Vegtrellis

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845174.1 1 stuks Rood   € 18,95 
845174.2 1 stuks Groen   € 18,95 

Vegtrug Groentetrog Small

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845175.1 1 stuks  € 159,00 

Vegtrug Accessoire Liner =
Inleghoes (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845176.1 1 stuks   € 15,00 

Vegtrug Accessoire Frame &
Foliehoes (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845177.1 1 stuks   € 89,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Insectennet (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845178.1 1 stuks   € 25,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Vliesdoek (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845179.1 1 stuks   € 19,95 

Vegtrug Groentetrog Medium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845180.1 1 stuks  € 225,00 

Vegtrug Accessoire Liner =
Inleghoes (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845181.1 1 stuks   € 19,95 

Vegtrug Accessoire Frame &
Foliehoes (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845182.1 1 stuks   € 89,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Insectennet (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845183.1 1 stuks   € 35,00 

Vegtrug Accessoire Hoes
Vliesdoek (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845184.1 1 stuks   € 25,00 

Op maat gemaakte inleghoes voor de Wall
Hugger Small (zie 845185) van zwart geweven
nylon. Laat water door maar houdt de grond
vast.

Voor veel planten is midden in de zomer de
volle zon groeiremmend of bloeibevorderend.
Dat is soms niet gewenst, bijvoorbeeld als je
sla, spinazie of rucola wilt oogsten en deze
gaat doorschieten. Een slim (op maat
gemaakt) schaduwnetje over je VegTrug Small (845175) is dan de
oplossing! Het frame schaf je apart aan onder nummer 845177.

Stevig insectennet met rits voor bescherming
tegen insecten en bescherming tegen te fel
zonlicht. De hoes past over het frame (zie
845188) van de Wall Hugger Medium (zie
845187)

Vliesdoek met rits voor bescherming tegen kou
(nachtvorst) met optimale ademing en
bescherming tegen te fel zonlicht. De hoes
past over het frame (zie 845188) van de Wall
Hugger Small (zie 845187)

Op maat gemaakte inleghoes voor de Wall
Hugger Medium (zie 845187) van zwart
geweven nylon. Laat water door maar houdt
de grond vast.

Op maat gemaakte inleghoes voor de VegTrug
Mini (845170) van zwart geweven nylon. Laat
water door maar houdt de grond vast.

Stevig, 2-delig frame in 2 vrolijke kleuren
(poedercoating): rood of limegreen. Het frame
is voor alle planten, die een steuntje nodig
hebben omdat ze klimmen of ranken. De
afmetingen zijn: 38,5 cm breed en 80 cm
hoog. Uiteraard past dit frame in elke VegTrug,
je kan ze ook naast elkaar koppelen en met wat stokken stutten! Het staal
is 3 mm dik.

VegTrug (GroenteTrog) is een degelijke en
fraaie houten bak op poten om op elke (lichte)
plek groenten, kruiden of bloemen te laten
groeien. Enkele opvallende eigenschappen: 

Onderhoud: 
Bemesting en drainage zijn beide heel belangrijk. 
Maak de VegTrug elke winter leeg in de tuin en laat hem droog worden. 
Als het hout droog is, kan je deze met lijnolie weersbestendig maken,
plastic "liner" er weer in, eerst een laag hydrokorrels (die kan je elk jaar
hergebruiken), dan biologische potgrond. Tijdens de teelt lekker bemesten
met bijvoorbeeld wormenmest of ZwamAarde en bij een nieuwe teelt een
klein zakje potgrond door de bovenlaag mengen. 
Wij leveren deze in blankhout, je kan zelf de bak in allerlei kleuren
schilderen!

Lengte 100 cm, breedte 76 cm en hoogte 80
cm. Inhoud 210 liter. 

•

Het duurzame, milieuvriendelijk veredelde hout gaat jaren mee. •
De bak is heel gemakkelijk te monteren. •
De GroenteTrog is voorzien van een passende hoes, die de grond
vasthoudt maar water doorlaat. 

•

Voor iedereen (maar uiteraard zeker voor ouderen of tuiniers met een
beperking) een ideale en comfortabele werkhoogte en door de V-vorm
goed te benaderen met een rolstoel zonder verlies van worteldiepte. 

•

De poten worden beschermd door kunststof beschermers. •
Moeilijk bereikbaar voor slakken, huisdieren e.d.  •

Op maat gemaakte inleghoes voor de VegTrug
Small (845175) van zwart geweven nylon. Laat
water door maar houdt de grond vast.

Stevig frame van 3 bogen met een hoes & rits
van gewapend folie (PE), dat precies op maat
is gemaakt. Past alleen op de VegTrug Small
(845175).

Stevig insectennet met rits voor bescherming
tegen insecten en bescherming tegen te fel
zonlicht. De hoes past over het frame (zie
845177)

Vliesdoek met rits voor bescherming tegen kou
(nachtvorst) met optimale ademing en
bescherming tegen te fel zonlicht. De hoes
past over het frame (zie 845177)

VegTrug (GroenteTrog) is een degelijke en
fraaie houten bak op poten om op elke (lichte)
plek groenten, kruiden of bloemen te laten
groeien. Enkele opvallende eigenschappen:  

Onderhoud: 
Bemesting en drainage zijn beide heel belangrijk. 
Maak de VegTrug elke winter leeg in de tuin en laat hem droog worden. 
Als het hout droog is, kan je deze met lijnolie weersbestendig maken,
plastic "liner" er weer in, eerst een laag hydrokorrels (die kan je elk jaar
hergebruiken), dan biologische potgrond. Tijdens de teelt lekker bemesten
met bijvoorbeeld wormenmest of ZwamAarde en bij een nieuwe teelt een
klein zakje potgrond door de bovenlaag mengen. 
Wij leveren deze in blankhout, je kan zelf de bak in allerlei kleuren
schilderen!

Lengte 180 cm, breedte 76 cm en hoogte 80
cm. Inhoud 420 liter.  

•

Het duurzame, milieuvriendelijk veredelde hout gaat jaren mee.  •
De bakken zijn heel gemakkelijk te monteren.  •
De GroenteTrog is voorzien van een passende hoes, die de grond
vasthoudt maar water doorlaat.  

•

Voor iedereen (maar uiteraard zeker voor ouderen of tuiniers met een
beperking) een ideale en comfortabele werkhoogte en door de V-vorm
goed te benaderen met een rolstoel zonder verlies van worteldiepte.  

•

De poten worden beschermd door kunststof beschermers.  •
Moeilijk bereikbaar voor slakken, huisdieren e.d.  •

Op maat gemaakte inleghoes voor de VegTrug
Medium (845180) van zwart geweven nylon.
Laat water door maar houdt de grond vast.

Stevig frame van 4 bogen met een hoes & rits
van gewapend folie (PE), dat precies op maat
is gemaakt.

Stevig insectennet met rits voor bescherming
tegen insecten en bescherming tegen te fel
zonlicht. De hoes past over het frame (zie
845182)

Vliesdoek met rits voor bescherming tegen kou
(nachtvorst) met optimale ademing en
bescherming tegen te fel zonlicht. De hoes
past over het frame (zie 845182)
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https://www.vreekenszaden.nl/845162-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-small-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/845162-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-small-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845163-vegtrug-accessoire-schaduwhoes-small-shade-cover
https://www.vreekenszaden.nl/845163-vegtrug-accessoire-schaduwhoes-small-shade-cover
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845165-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/845165-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845166-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/845166-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845167-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/845167-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-medium-wall-hugger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845171-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-mini
https://www.vreekenszaden.nl/845171-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-mini
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845174-vegtrug-accessoire-klimframe-vegtrellis
https://www.vreekenszaden.nl/845174-vegtrug-accessoire-klimframe-vegtrellis
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845175-vegtrug-groentetrog-small
https://www.vreekenszaden.nl/845175-vegtrug-groentetrog-small
https://www.vreekenszaden.nl/845176-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-small
https://www.vreekenszaden.nl/845176-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-small
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845177-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-small
https://www.vreekenszaden.nl/845177-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-small
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845178-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-small
https://www.vreekenszaden.nl/845178-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-small
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845179-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-small
https://www.vreekenszaden.nl/845179-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-small
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845180-vegtrug-groentetrog-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845180-vegtrug-groentetrog-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845181-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845181-vegtrug-accessoire-liner-inleghoes-medium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845182-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845182-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-medium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845183-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845183-vegtrug-accessoire-hoes-insectennet-medium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845184-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845184-vegtrug-accessoire-hoes-vliesdoek-medium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845185
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845175
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845177
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845188
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845187
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845188
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845187
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845187
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845170
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845175
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845175
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845177
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845177
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845180
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845182
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845182


Vegtrug Wall Hugger (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845185.1 1 stuks  € 159,00 

Vegtrug Accessoire Frame &
Foliehoes Wall Hugger (Small)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845186.1 1 stuks   € 49,00 

Vegtrug Wall Hugger (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845187.1 1 stuks  € 219,00 

Vegtrug Accessoire Frame &
Foliehoes Wall Hugger (Medium)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845188.1 1 stuks   € 89,00 

Vegtrug Aanleun-klustafeltje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845189.1 1 stuks   € 75,00 

Verhoogd Plantenbed Hoek-
Makers W0522

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845190.1 1 set van 4   € 12,50 
845190.2 3 sets van 4   € 35,00 

Verhoogd Plantenbed Vierkante
Meter Raised Bed G94

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845200.1 1x4 panelen   € 45,00 

Verhoogd Plantenbed Mini Raised
Bed (Basis Set) G108

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845201.1 1x4 panelen   € 35,00 

Verhoogd Plantenbed Mini Raised
Bed + Support Frame G96

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845202.1 1 set   € 50,00 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Grondhoes G102

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845204.1 1 stuks   € 8,95 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Beschermhoes G101

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845206.1 1 stuks   € 29,95 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Frame G117 voor M² Bed G94

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845208.1 1 stuks   € 29,95 

Uitbreiding Plantenbed G109 Voor
Vierkante Meter Raised Bed (G94)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845210.1 1 stuks   € 29,95 

Uitbreiding Plantenbed G110 Voor
Mini Raised Bed (G108)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845212.1 1 stuks   € 29,95 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Pop-Up Pvc Kas G128

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845215.1 1 stuks   € 75,00 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Pop-Up Beschermingsgaas G129

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845217.1 1 stuks   € 69,00 

Dit muurmodel van de VegTrug (GroenteTrog)
is een degelijke en fraaie houten bak op poten
om op elke (lichte) plek groenten, kruiden of
bloemen te laten groeien. Enkele opvallende
eigenschappen:  

Onderhoud: 
Bemesting en drainage zijn beide heel belangrijk. 
Maak de VegTrug elke winter leeg in de tuin en laat hem droog worden. 
Als het hout droog is, kan je deze met lijnolie weersbestendig maken,
plastic "liner" er weer in, eerst een laag hydrokorrels (die kan je elk jaar
hergebruiken), dan biologische potgrond. Tijdens de teelt lekker bemesten
met bijvoorbeeld wormenmest of ZwamAarde en bij een nieuwe teelt een
klein zakje potgrond door de bovenlaag mengen.

Smaller dan de “normale” VegTrugs,
geschikt voor kleinere plaatsen en tegen de muur. 

•

Lengte 100 cm, breedte 46 cm en hoogte 80 cm. •
Het duurzame, milieuvriendelijk veredelde hout gaat jaren mee.  •
De bakken zijn heel gemakkelijk te monteren.  •
De GroenteTrog is voorzien van een passende hoes, die de grond
vasthoudt maar water doorlaat.  

•

Voor iedereen (maar uiteraard zeker voor ouderen of tuiniers met een
beperking) een ideale en comfortabele werkhoogte en door de V-vorm
goed te benaderen met een rolstoel zonder verlies van worteldiepte.  

•

De poten worden beschermd door kunststof beschermers.  •
Moeilijk bereikbaar voor slakken, huisdieren e.d.  •

Stevig frame van 4 bogen met een hoes & rits
van gewapend folie (PE), dat precies op maat
is gemaakt voor deze kleine maat Wall Hugger
(845185).

Dit muurmodel van de VegTrug (GroenteTrog)
is een degelijke en fraaie houten bak op poten
om op elke (lichte) plek groenten, kruiden of
bloemen te laten groeien. Enkele opvallende
eigenschappen:  

Onderhoud: 
Bemesting en drainage zijn beide heel belangrijk. 
Maak de VegTrug elke winter leeg in de tuin en laat hem droog worden. 
Als het hout droog is, kan je deze met lijnolie weersbestendig maken,
plastic "liner" er weer in, eerst een laag hydrokorrels (die kan je elk jaar
hergebruiken), dan biologische potgrond. Tijdens de teelt lekker bemesten
met bijvoorbeeld wormenmest of ZwamAarde en bij een nieuwe teelt een
klein zakje potgrond door de bovenlaag mengen.

Smaller dan de “normale” VegTrugs,
geschikt voor kleinere plaatsen en tegen de muur. 

•

Lengte 180 cm, breedte 46 cm en hoogte 80 cm. •
Het duurzame, milieuvriendelijk veredelde hout gaat jaren mee.  •
De bakken zijn heel gemakkelijk te monteren.  •
De GroenteTrog is voorzien van een passende hoes, die de grond
vasthoudt maar water doorlaat.  

•

Voor iedereen (maar uiteraard zeker voor ouderen of tuiniers met een
beperking) een ideale en comfortabele werkhoogte en door de V-vorm
goed te benaderen met een rolstoel zonder verlies van worteldiepte.  

•

De poten worden beschermd door kunststof beschermers.  •
Moeilijk bereikbaar voor slakken, huisdieren e.d.  •

Stevig frame van 4 bogen met een hoes & rits
van gewapend folie (PE), dat precies op maat
is gemaakt voor deze grotere maat Wall
Hugger (845187).

Dat is handig! Je verlengt met dit tafeltje van
76x60x80cm (lxbxh) je VegTrug Small of
Medium. Voor een klusje of om gewoon wat
leuke spullen of je biertje op te zetten…

Als je zelf een verhoogd plantenbed wilt
maken, die gesteund wordt door houten
planken, dan zijn deze hoek-makers een ideaal
hulpmiddel. Gemaakt van dik recycle-kunststof
(4 mm!) kan het niet roesten en gaat jaren
mee. De hoogte van 13 cm vraagt om planken
van 13-20 cm hoogte, gebruik minimaal 20 mm dikte. Hoe langer de
wanden, hoe dikker de planken: langer dan 180 cm vraagt om planken van
35-50 mm dikte. De hoek-makers worden aan de binnenkant bevestigd en
hebben als aardig extraatje, dat er in de hoek een ruimte ontstaat om
metalen pijpen of houten stokken te steken als start voor een afdak of
steun-skelet. Tip: wil je meer kragen op elkaar stapelen, laat de
hoekmakers dan iets uitsteken, zodat ze verband maken met de onder- of
bovenliggende kraag. COMPLEET MET KRUISKOPSCHROEVEN.

Met 4 zwarte, oersterke panelen van 100%
recycled materiaal bouwt u in een paar
minuten een superstevig verhoogd bed van
1x1m en 25cm hoog. Plaats het op een vlak
stuk van de tuin en vul het met de grond uit
de tuin, die evt. wat extra bemest wordt met
compost. De voordelen op een rijtje: eerder opgewarmd dus grotere oogst
en betere doorgroei, wortelgewassen zoals aardappels zijn gemakkelijk
oogstbaar: de pinnen uit de hoeken, panelen weg en de aardappelen
rollen als het ware de kist in! Zoete aardappelen doen het ook goed. De
panelen zijn stapelbaar, dus het verhoogde bed is op te bouwen tot een
hoge bak, ideaal voor tuinieren op hoogte of om compost in te maken.
Inhoud 250 liter.

Met 4 zwarte, oersterke panelen van 100%
recycled materiaal bouwt u in 10 minuten een
superstevige verhoogde border of plantenbak
van 100x50x25cm. Plaats het op een vlak stuk
van de tuin of op terras of balkon en vul het
met de grond uit de tuin of met goede
potgrond. De voordelen op een rijtje: eerder opgewarmd dus grotere
oogst en betere doorgroei van bijv. tomaten, klimmende bonen,
aubergine, paprika, peper, maar ook (klimmende) siergewassen! De
panelen zijn stapelbaar, dus het verhoogde bed is op te bouwen tot een
hogere bak, voor meer grondinhoud en minder (water)onderhoud. Inhoud
125 liter.

Met 4 zwarte, oersterke panelen van 100%
recycled materiaal bouwt u in 10 minuten een
superstevige verhoogde border of plantenbak
van 100x50x25cm compleet met buizenframe
voor steun van klimplanten of de
beschermhoes (zie 845206). Plaats het op een
vlak stuk van de tuin of op terras of balkon en vul het met de grond uit de
tuin of met goede potgrond. De voordelen op een rijtje: eerder
opgewarmd dus grotere oogst en betere doorgroei van bijv. tomaten,
klimmende bonen, aubergine, paprika, peper, maar ook (klimmende)
siergewassen! De panelen zijn stapelbaar, dus het verhoogde bed is op te
bouwen tot een hogere bak, voor meer grondinhoud en minder
(water)onderhoud. Inhoud 125 liter.

Past precies in de Mini Raised Bed (845202) en
houdt de aarde nog beter en schoner vast
(voor gebruik op terras of balkon), terwijl de
poreuze structuur voor voldoende
doorwatering zorgt.

Maak van de Mini Raised Bed (845202) een
echt tropisch kasje! Deze UV gestabiliseerde,
transparant hoes pas precies over het frame
en is voorzien van u-vormige ritssluiting om
het front open te ritsen. Verder zitten aan de
zijkanten afsluitbare ventilatie-openingen,
beschermd met insectengaas. Ook te gebruiken voor winterberging of zeer
vroeg uitplanten. Bij gebruik op aarde voorzien van 8 grondpinnen. Een
complete wonderhoes!

Dit frame is als een soort tent, dat stevig in
het vierkante meter bed wordt gestoken en
door slimme verbindingsstukken in enkele
minuten in elkaar zit. Frame kan dienen voor
het dragen van een vogelnet, insectengaas of
folie voor een kasje.

Deze koppelset verlengt het verhoogde
plantenbed (845200) tot een lengte van 2
meter. Een stevige metalen verbinding zorgt
voor de koppeling en 2 zwarte panelen van
100% recycled kunststof verdubbelt de
afmeting van het basisplantenbed.

Deze koppelset verlengt het verhoogde
plantenbed (845201) tot een lengte van 2
meter. Een stevige metalen verbinding zorgt
voor de koppeling en 2 zwarte panelen van
100% recycled kunststof verdubbeld de
afmeting van het basisplantenbed.

Perfecte pasvorm… deze stevige kas met UV-
gestabiliseerd transparant PVC springt van zelf
in zijn vorm. De 8 baleinen zorgen voor
stevigheid, met een rits open je de ruime
werkopening. Bovenin zit een ventilatie, die
open en dicht kan en naar keuze bedekt wordt
met insectengaas. De staanders passen perfect in het M2-Bed (845200),
maar kan ook onafhankelijk in de grond gestoken worden.

Bescherm de planten, die in het M2-Bed
groeien met dit perfecte gaashok. De 120 cm
hoge "tent" springt dankzij de stevige 8
baleinen meteen op zijn plaats en past exact in
de hoeken van het verhoogde plantenbed
(845200). Het fijne gaas (6 mm) beschermt
tegen vogels, konijnen en grote insecten. De staanders kunnen ook
onafhankelijk in de grond gestoken worden.
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https://www.vreekenszaden.nl/845185-vegtrug-wall-hugger-small
https://www.vreekenszaden.nl/845185-vegtrug-wall-hugger-small
https://www.vreekenszaden.nl/845186-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-wall-hugger-small
https://www.vreekenszaden.nl/845186-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-wall-hugger-small
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845187-vegtrug-wall-hugger-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845187-vegtrug-wall-hugger-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845188-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-wall-hugger-medium
https://www.vreekenszaden.nl/845188-vegtrug-accessoire-frame-foliehoes-wall-hugger-medium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845189-vegtrug-aanleun-klustafeltje
https://www.vreekenszaden.nl/845189-vegtrug-aanleun-klustafeltje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845190-verhoogd-plantenbed-hoek-makers-w0522
https://www.vreekenszaden.nl/845190-verhoogd-plantenbed-hoek-makers-w0522
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845200-verhoogd-plantenbed-vierkante-meter-raised-bed-g94
https://www.vreekenszaden.nl/845200-verhoogd-plantenbed-vierkante-meter-raised-bed-g94
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845201-verhoogd-plantenbed-mini-raised-bed-basis-set-g108
https://www.vreekenszaden.nl/845201-verhoogd-plantenbed-mini-raised-bed-basis-set-g108
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845202-verhoogd-plantenbed-mini-raised-bed-support-frame-g96
https://www.vreekenszaden.nl/845202-verhoogd-plantenbed-mini-raised-bed-support-frame-g96
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/845215-onderdeel-verhoogd-plantenbed-pop-up-pvc-kas-g128
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https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845202
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845200
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845201
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845200
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845200


Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Tentkoepel Houten Plantenbed
G123

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845235.1 1 stuks   € 15,00 

Onderdeel Verhoogd Plantenbed
Beschermingsnet Houten
Plantenbed

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845240.1 1 stuks   € 19,95 

Watergeefsysteem Plantenbed
Losse Strips Aquabox Spyder
G162

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845256.1 6 meter  € 7,95 

Eetbare Wand 4x5 kweekzakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845260.1 1 stuks   € 49,95 

Eetbare Wand 4 extra druppelaars

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845261.1 1 stuks   € 9,95 

Verhoogd Plantenbed Metaal
75x75

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845270.1 1 stuks   € 39,95 

Verhoogd Plantenbed Metaal
100x50

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845275.1 1 stuks   € 49,00 

Verhoogd Plantenbed Metaal
100x100

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845280.1 1 stuks   € 45,00 

Kunststof Cloche Transparante
Stolp

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Kunststof Cloche Transparante
Stolp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845305.1 3 stuks   € 9,95 

Kunststof Cloche Transparante
Stolp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845310.1 3 stuks   € 14,95 

Kunststof Cloche Transparante
Stolp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845314.1 3 stuks   € 9,95 

Kweektunnel Super Dome

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845326.1 1 stuks   € 65,00 

Kweektunnel Quick Tunnel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845330.1 1 deel   € 21,95 

Kweektunnel 2in1!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845335.1 1 stuks   € 29,95 

Foliekas Serre Dimensions

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845355.1 1 stuks  € 149,00 

Gegalvaniseerde tentkoepel van 1 staander
met een puntmodel bovenin. Het frame past
exact in de uitsparingen van de koppelstukken
voor de uitbreiding van het Houten Plantenbed
(845225) en dient als steun voor netten,
insectendoek, transparant folie e.d. Frames zijn onderling uitwisselbaar.
Deze koepel is de enkele versie van de 845230, welke een set van 2 is.

Heb je een verhoogd plantenbed met een
zelfgemaakt of gekocht frame (845235)? Dit
net valt als een tent eroverheen en beschermt
tegen te fel zonlicht, te harde regen en vele
insecten. Afmeting 115x115x100cm (lxbxh)

6 m capillaire strip om de strips van sets G160
of G161 te vernieuwen.

Verticaal tuinieren is dè oplossing voor wie niet
veel kweekruimte heeft of wie gewoon zijn
muur, hek of schutting wil verfraaien met
smakelijke (of sierlijke) planten! Ook leerzaam,
decoratief en trendsettend voor scholen,
kinderdagverblijven, restaurants en
kookstudio’s...  
De Eetbare Wand is een prachtig en sterk product gemaakt voor 99% van
zwart, geweven materiaal uit gerecyclede PET-flessen (!) en voor 1% van
nylon (UV bestendig garen). Deze wand is 100x95 cm groot (bxh) en
steekt 13 cm uit. Er zijn 4x5=20 kweekzakken (1,7 liter) uitgespaard, waar
een heel jaar groenten, kruiden of bloemen in kunnen groeien. Langs elke
kweekzak in de wand is een druppelaar gemonteerd, aangesloten aan een
slangensysteem, dat netjes verwerkt is in de wand en gemakkelijk
aansluitbaar is op een tuinslang. Werk met biologische potgrond (850630)
en bemesting (850500) voor een uitstekend groeiresultaat! Zet tussen de
kraan en de slang een tijdschakelaar van bijvoorbeeld Gardena en laat de
druppelaars 1, 2 of 3x daags zijn werk doen.  
Enkele uren zon zijn voor een ruime toepassing aan te bevelen. Binnen is
de Eetbare Wand toepasbaar met speciaal groeilicht en een waterafvoer
onder de wand. 
 
Alle voordelen nog even op een rijtje: 

De wand heeft naast de 20 kweekzakken nog 4 halve vakken, bedoeld
voor gereedschap maar groot genoeg voor kleinere planten. Als je deze
voor plantjes wilt gebruiken, dan kan je het druppelsysteem uitbreiden
met 4 druppelaars, zie 845261.

Je tuiniert op stahoogte •
Toch nog plantengroei op een “verloren” plekje van je terras of tuin •
Ademend en gerecycled materiaal •
Nooit watertekort door druppelsysteem via de tuinslang •
Handige bevestiging aan gaas of hout •
Leerzaam voor kinderen •
Trendy en sierlijk voor de professionele kookplek •

De wand heeft naast de 20 kweekzakken nog
4 halve vakken, bedoeld voor gereedschap
maar groot genoeg voor kleinere planten. Als
je de kleinere kweekzakken voor plantjes wilt
gebruiken, dan kan je het druppelsysteem
uitbreiden met deze 4 druppelaars.

Plantenbed van stevig, gegalvaniseerd metaal
met extra verstevigde hoekconstructies. Klaar
voor jarenlang kweekplezier! Afmeting
75x75x30 cm

Plantenbed van stevig, gegalvaniseerd metaal
met extra verstevigde hoekconstructies. Klaar
voor jarenlang kweekplezier! Afmeting
100x50x30 cm

Plantenbed van stevig, gegalvaniseerd metaal
met extra verstevigde hoekconstructies. Klaar
voor jarenlang kweekplezier! Afmeting
100x100x30 cm

Vanouds een beproefd hulpmiddel om planten
te beschermen tegen het koude voorjaar. Ook
als stolp voor winterbescherming. Met ijzeren
haringen in de grond vastzetten. Doorsnee
20cm, hoogte 17 cm. NU VOORZIEN VAN
VENTILATIESCHUIFJES BOVENOP.

Vanouds een beproefd hulpmiddel om planten
te beschermen tegen het koude voorjaar. Ook
als stolp voor winterbescherming. Met ijzeren
haringen in de grond vastzetten. Doorsnee
25cm. NU VOORZIEN VAN
VENTILATIESCHUIFJES BOVENOP.

Vanouds een beproefd hulpmiddel om planten
te beschermen tegen het koude voorjaar. Ook
als stolp voor winterbescherming. Met ijzeren
haringen in de grond vastzetten. Doorsnee
33,5 cm en hoogte 30,5 cm. NU VOORZIEN
VAN VENTILATIESCHUIFJES BOVENOP.

Vanouds een beproefd hulpmiddel om planten
te beschermen tegen het koude voorjaar. Ook
als stolp voor winterbescherming. Met ijzeren
haringen (kopen in een kampeerwinkel!) in de
grond vastzetten. Doorsnee 30 cm, hoogte 27
cm.

Al vroeg in het jaar je eigen aardbeien of sla
eten, je eigen zaailingen of stekken laten
afharden?  
In de zomer warmteminnende vruchtgroenten
telen, zoals (water)meloenen, compacte
aubergine of paparika en peper?  
In het naseizoen tot in de winter late groenten
oogsten zoals veldsla, spinazie, raapstelen, pluksla etc.? 
Ziehier onze oerdegelijke en praktische folietunnel!  
De Superdome is heel compleet: 

In de nok is een strook schaduwdoek ingeweven, evenals in de onderste
20 cm van de lange zijden. Dit voorkomt al te hoog oplopende
temperaturen en verbranding. In een van de lange zijkanten zijn twee
ritsdeuren aangebracht om gemakkelijk bij alle planten te kunnen komen
en om te zorgen voor de noodzakelijke ventilatie in de zomer. Aan de
onderkant is rondom een 10 cm brede flap aanwezig, zodat de folie altijd
goed zal aansluiten op de grond en ongedierte tegenhoudt. In deze flap
zijn de extra versterkte ogen verwerkt, waarin de grondankertjes
(haringen) kunnen worden gestoken. Aan de bovenkant van de kopse
einden zijn ogen voor scheerlijnen aangebracht. We leveren de tunnel in
een fraaie, geweven draagtas met rits.  
Kortom: een handige en stevige, snel te plaatsen folietunnel voor in de
moestuin.

3 meter lang •
70 cm hoog en breed •
6 RVS (roestvrijstalen) bogen •
Extra zware kwaliteit, scheurbestendige kunststof tunnelfolie van UV-
gestabiliseerd polyethyleen en Rainexo folie. 

•

10 grondankertjes •
2 scheerlijnen. •

Deze folietunnel heb je snel opgezet en
bestaat uit:  

7 groene tunnelbogen, die elk weer uit 2
delen bestaan met een verbindingsstuk. 

•

een stuk transparant folie van 2x5 m en 50
micron dik. 

•

2 u-vormige grondpinnetjes. 
Hier maak je een tunneltje mee van 350x100 cm. Ideaal voor het vroeg
of laat zaaien in de tuin, afharden van binnen gezaaide plantjes en in de
zomer telen van warmteminners zoals postelein en meloenen. Naast de
grondpinnen zijn enkele stenen of een aarden walletje wel aan te
bevelen om wegwaaien te voorkomen.

•

6 bogen van stevig metaaldraad (telkens in 2
delen verbonden door een busje) vormen
bogen van 60 cm breed en 45 cm hoog. Met
het meegeleverde transparante folie (100 mu
PE) en het insectengaas kan een tunnel
worden gebouwd van 300 cm (3 m) lengte. De
folie en het insectengaas kunnen tegelijk of
afzonderlijk worden gebruikt.

Kleine foliekas, met buizenframe en
transparant (met groen nylon verstevigd) folie.
Het grote voordeel van verplaatsbaarheid
maakt dit kasje tot een gewilde kweekhulp in
sier- en moestuin. Aan 1 zijkant worden 2
kweekplanken bevestigd voor de opkweek,
gereedschap en andere materialen, het geeft
meteen stijfheid en stevigheid aan het geraamte. Aan de voorkant bevindt
zich een ritsbare en oprolbare deur. Langs de onderkant worden vaak
planken bevestigd voor extra stevigheid, deze kunnen eventueel met
paaltjes aan de buitenzijde verankerd worden. Bij (zomer)storm op komst
zijn een paar extra scheerlijnen aan te bevelen. Deze Serre Dimensions is
gemakkelijk demontabel in de winter, hoewel de meeste mensen alleen
het folie verwijderen. Afmeting ± 125 cm breed x 190 cm diep x 190 cm
hoog (iets ingraven is een goede optie als deze hoogte niet toegestaan is
op het tuinencomplex)

Hulp bij Tuinieren - Tuinhulpjes 6/15

https://www.vreekenszaden.nl/845235-onderdeel-verhoogd-plantenbed-tentkoepel-houten-plantenbed-g123
https://www.vreekenszaden.nl/845235-onderdeel-verhoogd-plantenbed-tentkoepel-houten-plantenbed-g123
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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Foliekas Pro Serre

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845365.1 1 stuks   € 599,00 

Schermmiddel Temperzon-74
(Kassenwit)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845380.1 750 ml   € 13,95 

Hulpjes Tuinkas V-clips

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845390 20 stuks  € 9,95 

Hulpjes Tuinkas Rvs
Tomatenhaken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845391 10 stuks  € 9,95 

Hulpjes Tuinkas Glasclips 'S'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845392 20 stuks  € 9,95 

Hulpjes Tuinkas Glasclips 'M'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845393 20 stuks  € 9,95 

Watergeefsysteem Easy2grow Kit
(Compl. set 2 potten) G107b

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845400.1 1 set   € 59,95 

Watergeefsysteem Easy2grow Kit
(Uitbreiding set 2 potten)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

845410.1 1 set   € 39,95 

Watergeefsysteem Big Drippa
Waterdruppel systeem G77

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845500.1 1 set   € 16,95 

Flesbroesje "Motregen"

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845580.1 1 stuks   € 0,75 
845580.2 3 stuks   € 1,50 

Flesbroesje "Stortregen"

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845585.1 1 stuks   € 0,75 
845585.2 3 stuks   € 1,50 

Watergeefsysteem Irrigatiebuis
Growtube

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845600.1 1 set   € 6,95 

Watergeefsysteem Automatische
Druppelfles Bottle Dripper Kit

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845610.1 1 set   € 5,95 

Watergeefsysteem Automatische
Watertrechter Short Spike 12 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845650.1 1 set van 3   € 12,95 

Watergeefsysteem Automatische
Watertrechter Long Spike 16,5 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845660.1 1 set van 3   € 12,95 

Lekker ruime Koepelkas (Tuintunnel) met aan
1 zijde een flinke ritsdeur, die oprolbaar is. Een
ideale kas voor de teelt van tropische
groenten: tomaten, paprika’s, pepers,
aubergines, komkommers e.d. Sommige
liefhebbers bouwen een frame in de koepelkas
om gemakkelijk de planten op te binden,
spiraalstokken zijn voor tomaten ideaal. Bij (zomer)storm op komst zijn
een paar extra scheerlijnen aan te bevelen. In de winter kan de folie (uv-
bestendig geel poly-ethyleen) gemakkelijk worden verwijderd. Afmeting: ±
365 x 365 x 220 cm (bijna 14 m² !)

Bij zonnige zomers (maar ook bij plotselinge
omkeer van het weer na een langere bewolkte
periode) is het wijs om planten, die onder glas
groeien (kasje of “plat glas”) te schermen. Het
behoedt planten voor verbranding en houdt de
kas ook aanmerkelijk koeler. Sinds ongeveer
1970 is daar de unieke Temperzon, die al snel het gewone kalk verving
omdat bij droog weer het witte materiaal zijn schermende functie doet
maar tijdens regen het weer doorzichtig wordt! Temperzon T-74 laat in
droge toestand 42% licht door en in natte toestand 82%. Dat is 280%
meer vergeleken met een gewoon schermmiddel. Het wordt geleverd in
pasta-vorm en met schoon, koud water verdund in een verhouding van 1
liter Temperzon T-74 op 1½ liter water. Temperzon T-74 is zowel op glas
als op kunststofplaten toepasbaar en tast deze materialen niet aan.
Gemakkelijk aan te brengen en (na veroudering van het materiaal) in de
herfst droog af te borstelen, wat overigens alleen nodig is als je ook ‘s
winters teelt. 750 ml is genoeg voor 20-30 m² bij aanbrengen van 1 laag.

V-clips uit veerstaal kan je eenvoudig in het
frame van een tuinkas clipsen. In combinatie
met een touw is de clip te gebruiken als
druivengeleider. Ook een tomatenspiraal kan
zo vastgemaakt worden aan de V-clip. Het is
dus eigenlijk een handige bevestigingsklem die
gemakkelijk in een kas met montagegleuven in
de glasroeden kan klikken. Te gebruiken om tomaten-, komkommer- en
meloenplanten of hangpotten aan vast te maken. Maar ook om een touw
doorheen te rijgen voor de ophanging van schermdoeken e.d.

Robuste oogbout voor het bevestigen van
klimtouw of het spannen van ijzerdraad. Een
tomaten- of komkommerplant kan er
gemakkelijk aanhangen. Dubbele moertjes
(M5), 1 voor de binnenkant van het profiel en
1 voor de buitenkant zorgen voor stevige
bevestiging. RVS = roestvrij staal.

De glasclips 'S' van aluminium plaats je tussen
twee ramen.

De glasclips zijn gemaakt van roestvrij
draadstaal. De glasclips 'M' gebruik je voor het
vastzetten van glas in het frame van een kas.

Betrouwbaar watergeefsysteem. Geen
omkijken naar water geven en bemesten met
de easy2grow kit! Werkt zonder pomp of
elektriciteit. Geschikt voor tomaten, paprika’s,
pepers, komkommers, aubergines en talloze
andere “slurpers”.Reservoir van bijna 50 liter
water en 2 potten van 8,5 liter in een d.m.v. een slimme vlotter
functionerende waterbak . Gemakkelijk tot meer potten uit te breiden. We
hebben nog groene potten, maar gaan over op zwarte.

Uitbreidingsset van een houder met 2 potten,
zie 845400

Praktisch en betrouwbaar, je kan nu eenmaal
niet altijd met een gieter klaarstaan… De set
bestaat uit een waterzak (reservoir van 9 liter),
die opgehangen moet worden (aan een paaltje
of staander van de kas). Vanuit het reservoir
loopt een waterslang (5 meter in het systeem),
die onderbroken kan worden door druppelaars (6 in systeem) welke in
serie worden geschakeld. Ideaal als tussentijdse watergift in potten,
groeizakken en vollegrond. De druppelaars zijn individueel enigszins
verstelbaar en kunnen bij warm weer voor 2 dagen water geven (een
weekendje weg dus!)

Vergeet je ergerlijk druppelende gietertje, de
simpelste oplossing is een lege frisdrankfles
met dit zeer fijne broesje voor een voorzichtige
beregening van het hele grondoppervlakte.
Een niet te stijve fles is het handigst, door te
knijpen komt een mooie douche uit je recycle-
gieter! 
“Motregen” geeft de fijnste straaltjes. 
Let op: er zijn verschillende maten schroefdraad in gebruik bij flessen, je
moet soms even zoeken naar een passende (lege) fles.

Vergeet je ergerlijk druppelende gietertje, de
simpelste oplossing is een lege frisdrankfles
met dit middelgrove broesje voor een ruime
beregening van het hele grondoppervlakte.
Een niet te stijve fles is het handigst, door te
knijpen komt een mooie douche uit je recycle-
gieter! 
“Stortregen” geeft iets dikkere straaltjes. 
Let op: er zijn verschillende maten schroefdraad in gebruik bij flessen, je
moet soms even zoeken naar een passende (lege) fles.

Slim watergeefsysteem voor lange
bloembakken, groeizakken (elke zak potgrond
is geschikt daarvoor) en planten in een rijtje in
de tuin. Doordat het water via de spikes in de
grond druppelt heb je 2 in 1: de buis blijft op
zijn plek en het water komt rechtstreeks bij de
wortels. 

Aan het begin van de 3-hoekige buis bevestig je de houder om een
omgekeerde fles op te monteren. De bodem uit de Irrigatiefles snijden,
zodat deze gemakkelijk gevuld kan worden met een andere fles of
gieter.  

•

Gebruik 1 of 2 buizen van elk 42 cm lengte. De laatste spike kan worden
vervangen door een afsluitdopje, waardoor gekozen wordt voor 64 of 74
cm werklengte. 

•

3 extra toegevoegde stokhouders geven stevigheid aan een eventueel
toe te voegen steunstok. 

•

Voeg 1x per maand oplosbare voeding toe aan het water voor een extra
gezonde groei!

•

Misschien wel de slimste en tegelijk meest
eenvoudige druppelfles ter wereld! Hang een
lege, maar wel stijve en onbeschadigde
frisdrankfles verticaal op met de aangesloten
set van speciale doseerdop en het
waterslangetje. Vind je een recycle-fles niet zo
fraai? We verkopen oersterke en fraai groene flessen van 1,25 liter
(bestelnummer 845695) of van 500 ml (bestelnummer 845690). Doordat
het water door een hol koperen buisje wordt geleid (die meer doorlaat bij
warmte) krijgen de planten automatisch meer water als ze meer nodig
hebben! Een 2 literfles kan (in de halfschaduw gehangen) 1,5 - 3 weken
water geven. De set bestaat uit: 1) Flesdop met ingebouwde koperen
buisje 2) aansluitdopje voor waterslang 3) tie rip + 3 metaaldraad met
dubbele oog + stalen ophang-oog om de fles op te hangen.

Misschien wel de slimste en tegelijk het meest
eenvoudige druppelsysteem ter wereld!
Evenals de “Automatische Druppelfles”
(bestelnummer 845610) is de basis van het
systeem de doseerdop met ingebouwd hol
koperen buisje. Draai een stijve en
onbeschadigde frisdrankfles op de doseerdop. Tevoren kan de
watertrechter van 12 cm lengte in de grond worden gestoken. Zorg dat er
nog 2 cm boven de grond uitsteekt om te voorkomen dat deze volloopt
met grond. De fles past nu met doseerdop op de trechter. Deze set bevat
3 complete sets, een trechter van 12 cm is voor bloembakken van 15-25
cm diepte. Vind je een recycle-fles niet zo fraai? We verkopen oersterke en
fraai groene flessen van 1,25 liter (bestelnummer 845695) of van 500 ml
(bestelnummer 845690). In de schaduw is een fles van 2 liter voldoende
voor 2-5 weken binnen of 2-3 weken buiten. In de zon moet dit voldoende
zijn voor 2 weken.

Misschien wel de slimste en tegelijk het meest
eenvoudige druppelsysteem ter wereld!
Evenals de “Automatische Druppelfles”
(bestelnummer 845610) is de basis van het
systeem de doseerdop met ingebouwd hol
koperen buisje. Draai een stijve en
onbeschadigde frisdrankfles op de doseerdop. Tevoren kan de
watertrechter van 16,5 cm lengte in de grond worden gestoken. Zorg dat
er nog 2 cm boven de grond uitsteekt om te voorkomen dat deze volloopt
met grond. De fles past nu met doseerdop op de trechter. Deze set bevat
3 complete sets, een trechter van 16,5 cm is voor bloembakken vanaf 25
cm diepte. Vind je een recycle-fles niet zo fraai? We verkopen oersterke en
fraai groene flessen van 1,25 liter (bestelnummer 845695) of van 500 ml
(bestelnummer 845690). In de schaduw is een fles van 2 liter voldoende
voor 2-5 weken binnen of 2-3 weken buiten. In de zon moet dit voldoende
zijn voor 2 weken.
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https://www.vreekenszaden.nl/845365-foliekas-pro-serre
https://www.vreekenszaden.nl/845365-foliekas-pro-serre
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845380-schermmiddel-temperzon-74-kassenwit
https://www.vreekenszaden.nl/845380-schermmiddel-temperzon-74-kassenwit
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845390-hulpjes-tuinkas-clips
https://www.vreekenszaden.nl/845390-hulpjes-tuinkas-clips
https://www.vreekenszaden.nl/845391-hulpjes-tuinkas-rvs-tomatenhaken
https://www.vreekenszaden.nl/845391-hulpjes-tuinkas-rvs-tomatenhaken
https://www.vreekenszaden.nl/845392-hulpjes-tuinkas-glasclips
https://www.vreekenszaden.nl/845392-hulpjes-tuinkas-glasclips
https://www.vreekenszaden.nl/845393-hulpjes-tuinkas-glasclips
https://www.vreekenszaden.nl/845393-hulpjes-tuinkas-glasclips
https://www.vreekenszaden.nl/845400-watergeefsysteem-easy2grow-kit-compl-set-potten-g107b
https://www.vreekenszaden.nl/845400-watergeefsysteem-easy2grow-kit-compl-set-potten-g107b
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845410-watergeefsysteem-easy2grow-kit-uitbreiding-set-potten
https://www.vreekenszaden.nl/845410-watergeefsysteem-easy2grow-kit-uitbreiding-set-potten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845500-watergeefsysteem-big-drippa-waterdruppel-systeem-g77
https://www.vreekenszaden.nl/845500-watergeefsysteem-big-drippa-waterdruppel-systeem-g77
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845580-flesbroesje-motregen
https://www.vreekenszaden.nl/845580-flesbroesje-motregen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845585-flesbroesje-stortregen
https://www.vreekenszaden.nl/845585-flesbroesje-stortregen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845600-watergeefsysteem-irrigatiebuis-growtube
https://www.vreekenszaden.nl/845600-watergeefsysteem-irrigatiebuis-growtube
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845610-watergeefsysteem-automatische-druppelfles-bottle-dripper-kit
https://www.vreekenszaden.nl/845610-watergeefsysteem-automatische-druppelfles-bottle-dripper-kit
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845650-watergeefsysteem-automatische-watertrechter-short-spike-12-cm
https://www.vreekenszaden.nl/845650-watergeefsysteem-automatische-watertrechter-short-spike-12-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845660-watergeefsysteem-automatische-watertrechter-long-spike-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/845660-watergeefsysteem-automatische-watertrechter-long-spike-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845695
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845690
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845610
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845695
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845690
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845610
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845695
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/845690


Watergeefsysteem Groene
Decofles Flask 500 ml

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845690.1 1 stuks   € 2,95 

Watergeefsysteem Groene
Decofles Flask 1250 ml

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845695.1 1 stuks   € 3,95 

Watergeefsysteem
Druppeldoppen Little Drippas
W1864

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845700.1 1 set van 4 doppen   € 7,95 

Watergeefsysteem Zweetslang of
Druppelslang

(Engels: Drip Hose)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Watergeefsysteem Zweetslang of
Druppelslang Customized

(Engels: Drip Hose Customized)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845725.1 1 stuks   € 13,95 

Watergeefsysteem Set van 4
Hydro Cups (Terra Cotta Drips)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845800.1 set van 4   € 59,95 

Watergeefsysteem Set van 4
Hydro Wijnfles (Terra Cotta Drips)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845810.1 set van 4   € 19,95 

Watergeefsysteem Hydrokelk

Leveringsmaanden: het gehele jaar
845820.1 1 stuks   € 12,50 

Grondschep Garden Scoop G61

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846010.1 1 stuks   € 2,95 

Buisschepje Tube Scoop W2010

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846012.1 1 stuks   € 2,95 

Tuinopveegblik "Jumbo Tidy Pan"
G97

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846020.1 1 stuks   € 14,95 

Bloemenzeep Calendula +
Geitenmelk

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846025.1 Gele zeep   € 8,95 

Bloemenzeep Minerale Kool +
Calandula + Maïs-scrub

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846026.1 Zwarte zeep   € 8,95 

Bloemenzeep Combi

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846027.1 Geel-Zwarte zeep   € 8,95 

Puimsteen-Tuinzeep

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846028.1 1 stuks 137 gram   € 3,95 

Kniesteun Kniel- & Zitbankje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846030.1 1 stuks   € 22,50 

Voor onze watergeefsystemen Automatische
Druppelfles (bestelnummer 845610) en
Automatische Watertrechters 12 cm en 16,5
cm (bestelnummers 845650 resp. 845660) zijn
stevige flessen nodig. De flessen die we hier
aanbieden combineren stevigheid met een
eigenwijs fraai uiterlijk en een rustige groene kleur.

Voor onze watergeefsystemen Automatische
Druppelfles (bestelnummer 845610) en
Automatische Watertrechters 12 cm en 16,5
cm (bestelnummers 845650 resp. 845660) zijn
stevige flessen nodig. De flessen die we hier
aanbieden combineren stevigheid met een
eigenwijs fraai uiterlijk en een rustige groene kleur.

Een eenvoudig, maar functioneel
watergeefsysteem op basis van een
druppelsysteem. 
De druppeldop met grondprikker past op
diverse maten stevige flessen, eerst proberen
dus...  
Het werkt simpel: steek het rietje aan de binnenkant van de dop in het
aanwezige pijpje, vul de fles met water, steek de druppeldop in de aarde,
zodat de fles omgekeerd staat, draai met het controleknopje de dop
voorzichtig open. Nu zullen bubbels uit het rietje komen, de minimum
stand is bereitk als elke 2-3 seconden 1 bubbeltje ontstaat. Inhoud: 4
druppeldoppen.

Zodra deze nylon waterslang onder druk staat,
laat deze over de gehele lengte (15 m) water
druppelen. Een zuinige manier om direct naar
de wortel te bevloeien, de slang kan zelfs
ingegraven worden. Meerdere slangen kunnen worden gekoppeld, de
slangkoppelingen passen ook op het Gardena-systeem.

Deze druppelslang kan in cirkels rondom je
planten, bomen of in potten en bakken worden
gelegd. Een flexibele slang met koppelingen
verbindt de verschillende “zweetcirkels” met
elkaar. Zodra deze nylon waterslang onder druk staat, laat deze over de
gehele lengte water druppelen. Een zuinige manier om direct naar de
wortel te bevloeien, de slang kan zelfs ingegraven worden. Meerdere kits
kunnen worden gekoppeld, de slangkoppelingen passen ook op het
Gardena-systeem. 
Deze druppelkit bestaat uit de volgende onderdelen: 

1 poreuze zweetslang van 7,5 m•
1 flexibele slang (4 mm) van 7,5 m •
1 koppelstuk •
12 slangklemmen •
12 T-koppelingen •
12 slanghouders •
12 rechte koppelstukken •
6 eindstukken•

Een slimme oplossing voor het watergeven van
je planten!  
 
Het systeem 
Op de terracotta stekers plaats je de 2,5 liter
cups (onopvallend groen van kleur) en deze
vul je met water. Wanneer de grond rondom de steker droger wordt zal
deze langzaam water doorlaten en zo de grond en daarmee de wortels
weer bevochtigen. Je planten genieten steeds van de juiste hoeveelheid
water en zullen je belonen met optimale groei. 
 
Gebruik binnen en buiten 
Dit systeem gebruik je bij flinke kamerplanten (anders is die beker uit
verhouding groot), bloembakken buiten of in de vollegrond van je tuin of
verhoogde bak. Het slimme deksel zorgt ervoor dat de regen wel in de
beker komt, maar geen vuil. Uiteraard is het deksel vooral om verdamping
van het water te voorkomen. Binnen kan je eventueel zonder deksel
werken om de luchtvochtigheid wat te verhogen. 
 
Vakantie 
Als je eenmaal wat ervaring hebt met dit systeem, dan weet je hoe vaak je
de beker moet bijvullen en kan je gemakkelijk in die periode op vakantie.
Voor langere tijd hoeven buren of familie alleen de bekers aan te vullen!

Een grappige oplossing voor het watergeven
van je planten!  
 
Het systeem 
Op de terracotta stekers plaats je een lege
wijnfles, die gevuld is met water. Wanneer de
grond rondom de steker droger wordt zal deze langzaam water doorlaten
en zo de grond en daarmee de wortels weer bevochtigen. Je planten
genieten steeds van de juiste hoeveelheid water en zullen je belonen met
optimale groei. 
 
Gebruik binnen en buiten 
Dit systeem gebruik je bij kamerplanten, bloembakken buiten of in de
vollegrond van je tuin.  
 
Vakantie 
Als je eenmaal wat ervaring hebt met dit systeem, dan weet je hoe vaak je
de fles moet bijvullen en kan je gemakkelijk in die periode op vakantie.
Voor langere tijd hoeven buren of familie alleen de flessen aan te vullen!

Slim watergeefsysteem, dat bestaat uit een
transparante, UV-bestendige kelk (200 ml), die
gemonteerd is op een keramiek eindstuk, dat
langzaam water door laat sijpelen. Op deze
manier krijgt een middelgrote plant gedurende
een volle week voldoende water.

Schepjes zijn vaak niet zo handig bij het
opscheppen van aarde. Dit model met zijn
hoge randen is daar speciaal voor ontwikkeld
en niet om plantgaten te maken. Groen
kunststof met extra nylon voor lange
houdbaarheid.

Veel morsen tijdens precieze schepklusjes is nu
verleden tijd! Dit geniale en handige,
buisvormige schepje (groen van kleur) is de
ideale hulp bij verpotklusjes, het vullen van
buizen met bijvoorbeeld vogelzaad, het gieten
van vloeistoffen op lastige plaatsen etc. Een
ophangoogje zorgt voor gemakkelijke
opberging.

Zeer handig groot opveeg"blik" (weliswaar van
stevig groen kunststof met een metalen
opveegrand), met hoge zijkanten en een
handvat in zwaartepunt (het midden).  
Afmeting (lxbxh): 50x50x14 cm. 
Je moet er maar opkomen!

Na het tuinklussen verwen je jezelf met een
heerlijke, ambachtelijke en biologische zeep,
met liefde en uit eigen tuin gemaakt door
VELD & VAAS op het landgoed Op Hodenpijl
(bij Delft). Deze zeep heeft als belangrijk
ingrediënt de geneeskrachtige en
huidverzorgende goudsbloemen! 100 gram per blokje. Deze gele zeep
bevat naast de etherische oliën ook geitenmelk.

Na het tuinklussen verwen je jezelf met een
heerlijke, ambachtelijke en biologische zeep,
met liefde en uit eigen tuin gemaakt door
VELD & VAAS op het landgoed Op Hodenpijl
(bij Delft). Deze zeep heeft als belangrijk
ingrediënt de geneeskrachtige en
huidverzorgende goudsbloemen! 100 gram per blokje. Deze zwarte zeep
bevat naast de etherische oliën ook actieve (minerale) kool en maïs-scrub.
Deze zeep is ook voor veganisten verantwoord.

Na het tuinklussen verwen je jezelf met een
heerlijke, ambachtelijke en biologische zeep,
met liefde en uit eigen tuin gemaakt door
VELD & VAAS op het landgoed Op Hodenpijl
(bij Delft). Deze zeep heeft als belangrijk
ingrediënt de geneeskrachtige en
huidverzorgende goudsbloemen! 100 gram per
blokje. Deze zeep is voor de helft geel en de andere helft zwart. De gele
bevat naast de etherische oliën ook geitenmelk. De zwarte zeep bevat
naast de etherische oliën ook actieve (minerale) kool en maïs-scrub.

Mooie, eerlijke zeep voor extra vuile
(tuin)handen! De fijngemalen puinsteen zorgt
voor een lichte scrub en verwijdert dieper vuil,
waarna de natuurlijke oliën de handen
verzorgen. Monteurs gebruiken deze zeep ook
graag!

Tuinieren kan soms zwaar zijn, of je
gewrichten niet optimaal... Dit knielbankje
helpt je om langer op je knieën te kunnen
planten, zaaien of wieden. Draai het bankje
om en je kan er relaxed even op uitrusten en
genieten van je verrichte tuinarbeid. Stevig,
HDPE materiaal met schuimrubberen kussen
(in donkergroenzwart leverbaar) en handige handgrepen om het krukje te
verplaatsen.

Hulp bij Tuinieren - Tuinhulpjes 8/15

https://www.vreekenszaden.nl/845690-watergeefsysteem-groene-decofles-flask-500-ml
https://www.vreekenszaden.nl/845690-watergeefsysteem-groene-decofles-flask-500-ml
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845695-watergeefsysteem-groene-decofles-flask-1250-ml
https://www.vreekenszaden.nl/845695-watergeefsysteem-groene-decofles-flask-1250-ml
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845700-watergeefsysteem-druppeldoppen-little-drippas-w1864
https://www.vreekenszaden.nl/845700-watergeefsysteem-druppeldoppen-little-drippas-w1864
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845720-watergeefsysteem-zweetslang-druppelslang
https://www.vreekenszaden.nl/845720-watergeefsysteem-zweetslang-druppelslang
https://www.vreekenszaden.nl/845725-watergeefsysteem-zweetslang-druppelslang-customized
https://www.vreekenszaden.nl/845725-watergeefsysteem-zweetslang-druppelslang-customized
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/845800-watergeefsysteem-set-van-hydro-cups-terra-cotta-drips
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845810-watergeefsysteem-set-van-hydro-wijnfles-terra-cotta-drips
https://www.vreekenszaden.nl/845810-watergeefsysteem-set-van-hydro-wijnfles-terra-cotta-drips
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/845820-watergeefsysteem-hydrokelk
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/846020-tuinopveegblik-jumbo-tidy-pan-g97
https://www.vreekenszaden.nl/846020-tuinopveegblik-jumbo-tidy-pan-g97
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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Mobiel Tuinpad Garden Track
G103

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846100.1 1 stuks   € 45,00 
846100.2 3 stuks   € 119,00 

Mobiel Tuinpad Garden Track
Link Kit G114

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846105.1 24 koppelstukken   € 10,95 

Grond-Stoel Greenhouse Bin Seat
G54

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846150.1 1 stuks   € 22,50 

Vruchtenplukker

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846170.1 1 stuks   € 9,95 

Aardbeienbak Bato

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846190.1 1 stuks   € 4,50 
846190.2 10 stuks   € 39,50 

Tomatenplanter Topsy Turvy

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846200.1 1 stuks   € 4,95 
846200.2 10 stuks   € 39,00 
846200.3 25 stuks   € 69,00 

Tomatenplanter Over and Under
W0514

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846210.1 1 stuks   € 11,50 

Hangpothulp Hi-Lo

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846215.1 1 stuks   € 9,95 

Pootlijnset Of Plantlijnset

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846250.1 1 stuks   € 6,95 

Pootlijnset Of Plantlijnset

Leveringsmaanden: het gehele jaar

846260.1 1 stuks   € 14,95 

Pootlijnset Of Plantlijnset

Leveringsmaanden: het gehele jaar

846265.1 1 stuks   € 17,50 

Klimpyramide Wigwam Klimlijnen

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846500.1 1 stuks   € 16,95 

Tomatenspiraal Verzinkt

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846510.1 1 stok   € 3,50 
846510.2 10 stokken   € 29,50 
846510.3 100 stokken   € 250,00 

Frameballen Cane Balls W1800

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846515.1 1x8 ballen   € 9,95 
846515.2 5x8 ballen   € 45,00 

Stokkenring Bean & Pea Ring
W2004

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846516 1 ring   € 3,95 
846516.1 10 ringen   € 29,50 

Plantensteunen Halfronde
Tweepoot 55 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846520.1 1 stuks   € 2,95 
846520.2 10 stuks   € 25,00 
846520.3 100 stuks   € 195,00 

Handige jongens, die Engelsen! In enkele
seconden bent u voorzien van een sterk,
weerbestendig tuinpad. Elke set bestaat uit 24
sterke, groene, kunststoffen panelen. Deze zijn
met sterke pinnen aan elkaar bevestigd en
vormen zo een pad van 3m lengte. Ideaal over
bijvoorbeeld natte of modderige grond, door de flexibele bevestigingen
volgt het pad oneffenheden. Andere ideeën voor gebruik: over gras, dat
(nog) niet tegen intensieve betreding kan, als vast accessoire in de camper
(je weet nooit wat je aantreft...), maar ook als dubbel spoor om auto's
over grond te laten rijden! 1 deel is 3m lang en 40cm breed.

In plaats van de standaard koppelstukken zijn
deze koppelstukken dubbelzijdig, zodat de
Garden Track de dubbele breedte: 80 cm i.p.v.
40 cm.

Deze stevige rechthoekige container is een
prima bergplaats voor mest, potgrond en/of
tuingereedschapjes. De praktische hoogte en
het stevige deksel maakt de container
bijzonder geschikt als stoel om even rustig te
zaaien, stekken of verspenen in (bijv.) de kas.
Afmeting (lxbxh): 37x38x56cm. Inhoud 47 liter, kleur groen.

Handig hulpmiddel voor het oogsten van fruit
op hogere plaatsen aan de boom. De
gekartelde rand haak je achter de vrucht, met
een kort rukje zal het rijpe fruit loslaten en in
het zakje vallen. Een houten steel of
aluminium telescoopsteel (die je elders moet
kopen) zorgen voor een hoog bereik.

Deze Aardbeibak is uniek ontwikkeld voor de
teelt van aardbeien. Gebruikelijk is om 4
planten per bak te planten. Een bekend
probleem is het knikken van de vruchtstengels,
waardoor deze niet meer optimaal afrijpen
(zgn. kniktrossen). Professioneel worden de
bakken over buizen gehangen, maar een
houten frame is ook een aardige oplossing, maak deze op ooghoogte, dan
kan je daaronder andere gewassen telen! Afmeting binnenmaat: 14x20x38
cm = ruim 10 liter. 
Substraatadvies: Op de gaten kan je het beste een stapeltje potscherven
leggen of wat hydrokorrels strooien voor een goede drainage. 
De bakken opvullen met goede, liefst biologische potgrond (850630). De
grond mag niet te vet en vast zijn, dan is er sprake van mindere kwaliteit
of tuinaarde. Het gebruikte materiaal is PP (polypropyleen).

WE KOCHTEN EEN GROTE
FABRIEKSOPRUIMING, EXTRA VOORDELIG! 
Inmiddels is het omgekeerd telen van tomaten
(of kruiden, pepers, paprika’s, aubergine’s,
courgette’s, komkommers etc.) een groot
succes, veel positieve verhalen van onze
klanten en enthousiaste gebruikersfilmpjes op
YouTube.  
Ondersteboven telen kent enkele interessante voordelen:  
1) er is geen steun nodig,  
2) planten nemen geen grondruimte in, maar kunnen bijvoorbeeld aan een
pergola hangen,  
3) geen onkruidgroei,  
4) 1 maand vroegere oogst, 
5) minder last van ziekten door snelle opdroging van het blad.  
De hangcontainer bestaat uit een stevige groene nylon geweven zak (15
liter) met een metalen hangkabels, een stevige kunststof bodemplaat
topdeksel. Gebruik onze biologische potgrond (850630) en compact
groeiende tomaten, als je weinig ruimte hebt (zoals 291220, 291830,
291840, 293150 en 293685) maar “hoog” groeiende tomaten doen het
ook (zie de foto’s). Afmeting van deze Tomatenplanter: 23 cm doorsnee en
39 cm hoog. De inhoud is dus (л x r2 x h) = 16 liter.

Inmiddels een groot succes, veel positieve
verhalen van onze klanten en gebruikers op
YouTube. Ondersteboven telen kent enkele
interessante voordelen: 1) er is geen steun
nodig, 2) planten nemen geen grondruimte in,
maar kunnen bijvoorbeeld aan een pergola
hangen, 3) geen onkruidgroei, 4) 1 maand vroegere oogst, 5) minder last
van ziekten door snelle opdroging van het blad. De hangcontainer bestaat
uit een stevige groene nylon geweven zak (15 liter) met een hangketting.
Gebruik onze biologische potgrond (850630) en compact groeiende
tomaten, zoals 291220, 291830, 291840, 293150 en 293685. Afmeting: 25
cm doorsnee en 30 cm hoog.

Een slim en handig apparaatje (katrolletje met
veermechanisme) voor hanging baskets en
vooral voor onze Topsy Turvy (846200) en
Over and Under (846210). Je trekt elke hoog
hangende pot naar beneden om deze water te
geven of onderhoud te geven en laat
voorzichtig de pot weer naar boven (de
originele positie) gaan. De Hi-Lo heeft een sterke veer en overbrugt 100
cm. (Afbeeldingen op de website kunnen iets afwijken van het werkelijke
uiterlijk)

Pootlijnset om langs een rechte lijn te kunnen
planten. De set bestaat uit 2 gepunte stukken
van 30 cm lang met bovenin een gat om de
lijn aan vast te knopen. Het meegeleverde
touw is 20 m lang.

Met deze antiekbruine pootlijnset poot je alle
groenten eenvoudig op een rechte lijn in de
grond. Koord is ø 3 mm en 25 m lang.

Met deze verkoperde pootlijnset poot je alle
groenten eenvoudig op een rechte lijn in de
grond. Koord is ø 3 mm en 25 m lang.

Handige Wigwam-klimlijnen! De basis is een
middenmast van 210 cm hoog op een
grondplaat met een verdeelcirkel bovenin voor
8 lijnen. Compleet met lijnen en haringen. 
Ideaal voor stokbonen, Lathyrus en andere
klimmers.

VERZENDEN IS KOSTBAAR VANWEGE DE
LENGTE, GRAAG (LATEN) AFHALEN! 
Slimme en stevige metalen stokken in
spiraalvorm. De (tomaten) plant draait zichzelf
in de stok, of je draait de groeipunt af en toe
even erin. Geen vastmaken meer nodig!
Hooguit is het handig om de stokken aan de
bovenzijde aan elkaar te verbinden. Extra stevige kwaliteit:
gegalvaniseerd, 180 cm lang en 6,8 mm dik. Door grote inkoop kunnen we
deze stokken voordelig aanbieden, koop ze gezamenlijk met uw
tuinvrienden in…

Handige, flexibele hoekballen om met
(bamboe)stokken of metalen pijpjes snel een
frame te bouwen. Hier overheen kan een
vogelnet of klimaatnet worden gespannen,
zonder dat het einde van een stok het net
beschadigt. Elke opening in de bal loopt taps
toe, zodat de stok stevig wordt ingepland. De
ballen gaan zeer lang mee en zijn ook super leuk voor kinderen om een
huit mee te bouwen: ballen, stokken en wat kleden…

Maak heel gemakkelijk een wigwam voor
eenjarige klimplanten, fles- en sierkalebassen,
komkommertjes, erwten, bonen of... een echte
wigwam voor je kinderen! 
De ring heeft aan de buitenkant 8 klemmen
van zeer stevig en duurzaam kunststof. De
optimale dikte van de stokken is 9-12 mm, de lengte varieert en hant van
je doel af. Voor bonen bestaan bijvoorbeeld tonkinstokken van 7 voet (210
cm) met een dikte van 10-12 mm. 
De kleur die wij leveren is grijsgroen en wordt “Sage” (=Salie) genoemd.

De handigste opbinder van je tuin. Vervangt al
die luxe koppelsystemen, ook heel gemakkelijk
tijdens de groei of na omwaaien aan te
brengen. We leveren een donkergroen gecoate
dikke kwaliteit: 6 mm dik! Hoogte 55 cm, let
bij de aanschaf erop, dat ze voor 1/3 de grond
in moeten.
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Plantensteunen Halfronde
Tweepoot 70 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846525.1 1 stuks   € 3,50 
846525.2 10 stuks   € 27,50 
846525.3 100 stuks   € 225,00 

Plantensteunen Halfronde
Tweepoot 100 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846530.1 1 stuks   € 3,95 
846530.2 10 stuks   € 35,00 
846530.3 100 stuks   € 295,00 

Tuinhulpmiddelen Tuinholster +
Riem W0662

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846545.1 1 stuks   € 15,00 

Oogstmand Draadmand
"Nostalgisch"

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846550.1 1 stuks (38x26x16 cm)   € 17,50 
846550.2 1 stuks (42x29x17 cm)   € 19,95 
846550.3 1 stuks (46x32x18 cm)   € 22,50 

Oogstmand Draadmand
roestvrijstaal

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846560.1 1 stuks   € 19,95 
846560.2 1 stuks   € 25,00 
846560.3 1 stuks   € 29,95 

Oogstmand Verzinkt Metalen
Oogst- en Bewaarmand

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846570.1 1 stuks   € 29,95 

Bewaarmand Aardappelmand
wilgentenen, grijs

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846580.1 1 stuks   € 35,00 

Bewaarmand Uienmand
wilgentenen, grijs

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846585.1 1 stuks   € 25,00 

Linnen Zakjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846600.1 10 stuks maat S   € 2,95 
846600.2 10 stuks maat M   € 2,95 
846600.3 2 stuks maat L   € 1,95 

Composteersysteem Hsjk125
Composter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846615.1 1 stuks  € 450,00 

De handigste opbinder van je tuin. Vervangt al
die luxe koppelsystemen, ook heel gemakkelijk
tijdens de groei of na omwaaien aan te
brengen. We leveren een donkergroen gecoate
dikke kwaliteit: 6 mm dik! Hoogte 70 cm, let
bij de aanschaf erop, dat ze voor 1/3 de grond
in moeten.

De handigste opbinder van je tuin. Vervangt al
die luxe koppelsystemen, ook heel gemakkelijk
tijdens de groei of na omwaaien aan te
brengen. We leveren een donkergroen gecoate
dikke kwaliteit: 6 mm dik! Hoogte 100 cm, let
bij de aanschaf erop, dat ze voor 1/3 de grond
in moeten.

Houd altijd je snoeischaar, opbindtouw,
etiketten, mobieltje e.d. bij de hand met deze
oersterke holster + riem. Bevat 3 secties,
gemakkelijk schoon te houden.

Deze leuke draadmanden zijn multifunctioneel
en prachtig om te zien! Gebruik de
draadmanden als bloembakken voor je
favoriete planten en bloemen of gebruik deze
voor het verzamelen van appels en andere
groenten die je in eigen tuin
verbouwt(oogstmand). De draadmanden hebben een leuk ontwerp met
een landelijke en brocante uitstraling. De houten handvatten maken het
makkelijk de manden te dragen en te vervoeren. De manden zijn “oud”
gemaakt door een lichte roestvorming.

Deze leuke draadmanden zijn multifunctioneel
en prachtig om te zien! Gebruik de
draadmanden als bloembakken voor uw
favoriete planten en bloemen of gebruik deze
voor het verzamelen van appels en andere
groenten die u in eigen tuin verbouwt. De
draadmanden hebben een leuk ontwerp met een landelijke en brocante
uitstraling. De houten handvatten maken het makkelijk de manden te
dragen en te vervoeren. De manden zijn roestvrij behandeld.

Stevige en multifunctionele zilverkleurige,
verzinkte, metalen oogst- en opbergmand. Met
de twee stevige handvaten kun je hem
gemakkelijk dragen of ophangen.  
Afmeting: 45x45 cm.

Met deksel. Goede luchtcirculatie zodat de
producten lang goed blijven. Ook geschikt voor
andere soorten groenten en fruit. Hij is ook
handig om door de tijd heen aardappels in te
bewaren, maar is ook leuk als decoratie. 
Afmeting: B:35,2 x D:46,5 x H:44,8 cm

Met deksel. Goede luchtcirculatie zodat de
producten lang goed blijven. Ook geschikt voor
andere soorten groenten en fruit. Je neemt het
deksel weg, vult de mand en je kunt via de
uitsparing aan de onderkant van de mand
gemakkelijk een paar producten pakken.
Doordat deze mand een goede luchtcirculatie heeft, blijven de producten
langer goed. Let wel op: om eventuele rommel zoals zand of schilletjes op
de vloer te vermijden, kun je de mand het beste inleggen met een paar
kranten.
Afmeting: L: 25 x B: 33 x H: 35 cm

Deze gebruikte linnen zakjes hebben een
natuurlijke uitstraling en zijn gemaakt van
ongekleurde stof. Je kunt er je eigen
gewonnen zaad in bewaren, maar ze ook als
cadeauverpakking gebruiken. Maak er
eventueel hengsels aan om het als tasje te
laten fungeren of maak er een handige
brillenkoker van! Doe er gedroogde kruiden of bloemen in en leg ze in je
linnenkast voor een heerlijke geur (pot pourie). Of zoals vroeger, maak er
een knikkerzakje van voor je kinderen. Uiteraard zijn er nog veel meer
mogelijkheden, mocht je een leuk idee hebben deel deze dan met ons. We
sorteren de zakjes in 3 categorieën.  
 
Eventuele tips voor schoonmaken: schud de linnen zakken goed uit, wie
weet heb je geluk en komen er nog wat zaden uit die je natuurlijk in de
tuin kunt uitstrooien. Was ze met warm zeep water met de hand, doordat
in de zakjes zaden werden bewaard blijven de zaden achter in de
wasmachine en droger, wat je bijna niet meer uit het filter krijgt. 
 
3 maten te bestellen 
Small 12 - 20cm breed 
25 - 35cm lang 
Middel 22 - 30cm breed 
37 - 50cm lang 
Large 34 - 60cm breed 
60 - 90cm lang

Onze kleinste Composter met een capaciteit
van 10-15 liter per week. Zeer geschikt voor
o.a. eengezinswoningen en ook te plaatsen op
balkons of dakterrassen. Compost is ook goed
te gebruiken als voeding voor planten in
potten, zowel binnen als buiten. De trommel
staat op een hoge standaard, waardoor het leegkiepen boven bijvoorbeeld
een kruiwagen mogelijk is.  
Afmetingen: (lxbxh) 96x70x85 cm, diameter 60 cm, hoogte op standaard
127 cm. (Transport naar België hoger dan binnen Nederland)
Degelijk en opvallend handig werkend composteervat!  
Door goede luchtinlaat en draaimogelijkheid komt er voldoende zuurstof
bij. De verdeling in 2 compartimenten maakt constante toevoer van tuin-
en keukenafval mogelijk. Keukenafval: uiteraard alleen organisch, gekookt
of ongekookt, vlees en vis etc, zie de handleidingkaart. Tuinafval: omdat
dit snel een groot volume inneemt, is het kleinste model niet aan te
bevelen, geen takken! Verkrijgbaar in verschillende groottes, afhankelijk
van de aanvoer. Door toedienen van houtkorrels wordt het vocht
gereguleerd, eventueel kan compostversneller (850220) worden
toegevoegd.  
 
Het composteringsproces is in principe ongeveer 6 weken vullen en 6
weken rijpen (vandaar de 2 compartimenten anders kan de compost niet
rijpen en blijft deze actief omdat er steeds nieuw aval bijkomt). Als het
proces eenmaal op gang is, heeft men ongeveer iedere 6 weken een
compartiment compost. Van het afval blijft zo'n 15-20% over. De
compartimenten zijn uiteraard afzonderlijk van elkaar te legen en het is
niet de bedoeling om het van het ene naar het andere compartiment over
te scheppen. 
 
Zon of schaduw is niet zo belangrijk, de warmte wordt van binnen uit
opgebouwd. De isolatie zorgt ervoor dat de Composter zijn warmte
vasthoudt, ook in de winter. Het is wel belangrijk dat er luchtstroom is, dus
niet helemaal inbouwen. Lucht (zuurstof) is een essentieel onderdeel van
het composteringsproces. 
 
De Composters worden inmiddels enthousiast ontvangen door Zweedse en
Engelse tuinliefhebbers, zie het volgende forum:  
www.helpfulgardener.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
Verder 2 filmpjes:  
www.youtube.com  
en 5 weken later:  
www.youtube.com  
Uiteraard voorzien we de Composter van een goede handleiding. 
DE COMPOSTER IS NIET UIT VOORRAAD LEVERBAAR, GEBRUIK DUS BIJ
AFSLUITING VAN JE ORDER DE OPTIE “BEZORGEN”, ONZE IMPORTEUR
VERZENDT DEZE RECHTSTREEKS NAAR JE TOE. WE HEBBEN
REGELMATIG EEN SHOW-EXEMPLAAR IN DE WINKEL.
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/846615-composteersysteem-hsjk125-composter
https://www.vreekenszaden.nl/846615-composteersysteem-hsjk125-composter
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850220
http://www.helpfulgardener.com/phpBB2/viewtopic.php?t=20932
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http://mynewcompostingtumbler.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/2/U9NDdE0Q-D0
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/0/ucOnv0KSMkY


Composteersysteem Hsjk270
Composter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846625.1 1 stuks  € 650,00 

Composteersysteem Jk400
Composter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846630.1 1 stuks  € 1.350,00 

Composteersysteem Jk5100
Composter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846640.1 1 stuks  € 26.000,00 

Composteersysteem Houtkorrels

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846650.1 10 kg   € 9,95 

Tonkinstokken 150 cm (5vt), 14/18
mm dik

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846665.1 100 stuks   € 39,00 

Tonkinstokken 240 cm (8vt), 20/22
mm dik

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Deze Composter heeft een capaciteit van 25-
30 liter per week. Geschikt voor o.a.
huishoudens van 5 personen of meer, kleine
wooneenheden of woonboerderijen,
kinderboerderijen en kleine horeca. De
trommel staat op een hoge standaard,
waardoor het leegkiepen boven bijvoorbeeld een kruiwagen mogelijk is.  
Afmetingen: 116x70x95 cm, diameter 70 cm, hoogte op standaard 131
cm. Gewicht 43 kg. (Transport naar België hoger dan binnen Nederland)
Degelijk en opvallend handig werkend composteervat!  
Door goede luchtinlaat en draaimogelijkheid komt er voldoende zuurstof
bij. De verdeling in 2 compartimenten maakt constante toevoer van tuin-
en keukenafval mogelijk. Keukenafval: uiteraard alleen organisch, gekookt
of ongekookt, vlees en vis etc, zie de handleidingkaart. Tuinafval: omdat
dit snel een groot volume inneemt, is het kleinste model niet aan te
bevelen, geen takken! Verkrijgbaar in verschillende groottes, afhankelijk
van de aanvoer. Door toedienen van houtkorrels wordt het vocht
gereguleerd, eventueel kan compostversneller (850220) worden
toegevoegd.  
 
Het composteringsproces is in principe ongeveer 6 weken vullen en 6
weken rijpen (vandaar de 2 compartimenten anders kan de compost niet
rijpen en blijft deze actief omdat er steeds nieuw aval bijkomt). Als het
proces eenmaal op gang is, heeft men ongeveer iedere 6 weken een
compartiment compost. Van het afval blijft zo'n 15-20% over. De
compartimenten zijn uiteraard afzonderlijk van elkaar te legen en het is
niet de bedoeling om het van het ene naar het andere compartiment over
te scheppen. 
 
Zon of schaduw is niet zo belangrijk, de warmte wordt van binnen uit
opgebouwd. De isolatie zorgt ervoor dat de Composter zijn warmte
vasthoudt, ook in de winter. Het is wel belangrijk dat er luchtstroom is, dus
niet helemaal inbouwen. Lucht (zuurstof) is een essentieel onderdeel van
het composteringsproces. 
 
De Composters worden inmiddels enthousiast ontvangen door Zweedse en
Engelse tuinliefhebbers, zie het volgende forum:  
www.helpfulgardener.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
Verder 2 filmpjes:  
www.youtube.com  
en 5 weken later:  
www.youtube.com  
Uiteraard voorzien we de Composter van een goede handleiding. 
DE COMPOSTER IS NIET UIT VOORRAAD LEVERBAAR, GEBRUIK DUS BIJ
AFSLUITING VAN JE ORDER DE OPTIE “BEZORGEN”, ONZE IMPORTEUR
VERZENDT DEZE RECHTSTREEKS NAAR JE TOE.

De grootste handmatige Composter met een
capaciteit van 50-80 liter per week. Uitermate
geschikt voor o.a. grote wooneenheden,
campings, recreatieparken, volkstuinen, kleine
restaurants en hotels. De trommel wordt op
een hoge standaard geplaatst. 
Afmetingen: 136x75x139 cm, diameter 78 cm, hoogte op standaard 139
cm. (Transport naar België hoger dan binnen Nederland)
Degelijk en opvallend handig werkend composteervat!  
Door goede luchtinlaat en draaimogelijkheid komt er voldoende zuurstof
bij. De verdeling in 2 compartimenten maakt constante toevoer van tuin-
en keukenafval mogelijk. Keukenafval: uiteraard alleen organisch, gekookt
of ongekookt, vlees en vis etc, zie de handleidingkaart. Tuinafval: omdat
dit snel een groot volume inneemt, is het kleinste model niet aan te
bevelen, geen takken! Verkrijgbaar in verschillende groottes, afhankelijk
van de aanvoer. Door toedienen van houtkorrels wordt het vocht
gereguleerd, eventueel kan compostversneller (850220) worden
toegevoegd.  
 
Het composteringsproces is in principe ongeveer 6 weken vullen en 6
weken rijpen (vandaar de 2 compartimenten anders kan de compost niet
rijpen en blijft deze actief omdat er steeds nieuw aval bijkomt). Als het
proces eenmaal op gang is, heeft men ongeveer iedere 6 weken een
compartiment compost. Van het afval blijft zo'n 15-20% over. De
compartimenten zijn uiteraard afzonderlijk van elkaar te legen en het is
niet de bedoeling om het van het ene naar het andere compartiment over
te scheppen. 
 
Zon of schaduw is niet zo belangrijk, de warmte wordt van binnen uit
opgebouwd. De isolatie zorgt ervoor dat de Composter zijn warmte
vasthoudt, ook in de winter. Het is wel belangrijk dat er luchtstroom is, dus
niet helemaal inbouwen. Lucht (zuurstof) is een essentieel onderdeel van
het composteringsproces. 
 
De Composters worden inmiddels enthousiast ontvangen door Zweedse en
Engelse tuinliefhebbers, zie het volgende forum:  
www.helpfulgardener.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
Verder 2 filmpjes:  
www.youtube.com  
en 5 weken later:  
www.youtube.com  
Uiteraard voorzien we de Composter van een goede handleiding. 
DE COMPOSTER IS NIET UIT VOORRAAD LEVERBAAR, GEBRUIK DUS BIJ
AFSLUITING VAN JE ORDER DE OPTIE “BEZORGEN”, ONZE IMPORTEUR
VERZENDT DEZE RECHTSTREEKS NAAR JE TOE.

Het neusje van de zalm onder de
composteermachines: volautomatisch en
zorgeloos composteren. Met 700 liter per week
ideaal voor o.a. flatgebouwen, zorginstellingen
en ziekenhuizen, grote restaurants en hotels,
dierentuinen, voedingsmiddelen industrie,
agrarische bedrijven, maar ook bijvoorbeeld voor bedrijfsrestaurants in
welke branche dan ook. Standaard is de machine voorzien van een
hakselaar voor een standaard maat van het afval. Optioneel zijn een
hopper/feeder en een pelletdoseerunit tegen meerprijs. Er zijn soms
goede occasions van vroegere modellen te koop tegen 50% van de
nieuwprijs. (Transport naar België hoger dan binnen Nederland)
Degelijk en opvallend handig werkend composteervat!  
Door goede luchtinlaat en draaimogelijkheid komt er voldoende zuurstof
bij. De verdeling in 2 compartimenten maakt constante toevoer van tuin-
en keukenafval mogelijk. Keukenafval: uiteraard alleen organisch, gekookt
of ongekookt, vlees en vis etc, zie de handleidingkaart. Tuinafval: omdat
dit snel een groot volume inneemt, is het kleinste model niet aan te
bevelen, geen takken! Verkrijgbaar in verschillende groottes, afhankelijk
van de aanvoer. Door toedienen van houtkorrels wordt het vocht
gereguleerd, eventueel kan compostversneller (850220) worden
toegevoegd.  
 
Het composteringsproces is in principe ongeveer 6 weken vullen en 6
weken rijpen (vandaar de 2 compartimenten anders kan de compost niet
rijpen en blijft deze actief omdat er steeds nieuw aval bijkomt). Als het
proces eenmaal op gang is, heeft men ongeveer iedere 6 weken een
compartiment compost. Van het afval blijft zo'n 15-20% over. De
compartimenten zijn uiteraard afzonderlijk van elkaar te legen en het is
niet de bedoeling om het van het ene naar het andere compartiment over
te scheppen. 
 
Zon of schaduw is niet zo belangrijk, de warmte wordt van binnen uit
opgebouwd. De isolatie zorgt ervoor dat de Composter zijn warmte
vasthoudt, ook in de winter. Het is wel belangrijk dat er luchtstroom is, dus
niet helemaal inbouwen. Lucht (zuurstof) is een essentieel onderdeel van
het composteringsproces. 
 
De Composters worden inmiddels enthousiast ontvangen door Zweedse en
Engelse tuinliefhebbers, zie het volgende forum:  
www.helpfulgardener.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
mynewcompostingtumbler.blogspot.com  
Verder 2 filmpjes:  
www.youtube.com  
en 5 weken later:  
www.youtube.com  
Uiteraard voorzien we de Composter van een goede handleiding. 
DE COMPOSTER IS NIET UIT VOORRAAD LEVERBAAR, GEBRUIK DUS BIJ
AFSLUITING VAN JE ORDER DE OPTIE “BEZORGEN”, ONZE IMPORTEUR
VERZENDT DEZE RECHTSTREEKS NAAR JE TOE.

LET OP! NIET ALTIJD OP VOORRAAD! 
Onmisbaar bij de JK-Composters! Geperste
korrels, (zg. “Pellets”) zonder verdere
bindmiddelen. Ze worden geperst van 100 %
onbehandeld zaagsel/vezel en van schoon,
gemalen, resthout. Door de samenstelling zijn
de pellets CO2 neutraal, milieuvriendelijk en
afbreekbaar. Deze korrels worden in laagjes tussen het organische afval
gestrooid voor een goede vochtopname, zodat het composteringsproces
met voldoende zuurstof voltrekt. Veel vocht geeft rotting. (Transport naar
België hoger dan binnen Nederland)

Sterke, ronde bamboestokken, die jaren
meegaan, zeker als je ze 's winters droog
opslaat. De ideale maat voor Tomaten, Dahlia’s
etc. 
TONKINSTOKKEN KOPEN WE IN VOOR HET
GROEISEIZOEN. NA HALF JUNI GELDT:
OP=OP

Sterke, ronde bamboestokken, die jaren
meegaan, zeker als je ze 's winters droog
opslaat. De ideale maat voor stokbonen. 
TONKINSTOKKEN KOPEN WE IN VOOR HET
GROEISEIZOEN. NA HALF JUNI GELDT:
OP=OP
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https://www.vreekenszaden.nl/846625-composteersysteem-hsjk270-composter
https://www.vreekenszaden.nl/846625-composteersysteem-hsjk270-composter
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http://mynewcompostingtumbler.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/2/U9NDdE0Q-D0
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/0/ucOnv0KSMkY
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850220
http://www.helpfulgardener.com/phpBB2/viewtopic.php?t=20932
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http://mynewcompostingtumbler.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/2/U9NDdE0Q-D0
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/0/ucOnv0KSMkY
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850220
http://www.helpfulgardener.com/phpBB2/viewtopic.php?t=20932
http://mynewcompostingtumbler.blogspot.com/2010/10/its-here.html
http://mynewcompostingtumbler.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/2/U9NDdE0Q-D0
http://www.youtube.com/user/compostwizzard#p/a/u/0/ucOnv0KSMkY


Tonkinstokken 240 cm (8vt), 22/24
mm dik

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846671.1 50 stuks   € 59,50 
846671.2 100 stuks   € 99,50 

Opbindstokjes 60 cm, blank en
gepunt

Leveringsmaanden: het gehele jaar
846700.1 10 stuks   € 1,95 
846700.2 10x10 stuks   € 15,00 

Plaatetiketten Kunststof Klein

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847000.1 10 stuks   € 2,95 
847000.2 100 stuks   € 25,00 

Plaatetiketten Klem + Plaat Wit
(W0854)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847001.1 10 stuks   € 3,95 

Plaatetiketten Klem + Plaat Zwart
(W0868)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847002.1 10 stuks   € 3,95 

Steeketiketten Zwart (W0870)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847003.1 25 stuks   € 2,95 

Tuinschrijfgerij White Garden
Marker (W0865)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847004.1 1 stuks   € 5,95 

Plaatetiketten Kunststof
Middelgroot

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847005.1 10 stuks (geel of wit)   € 5,95 
847005.2 40 stuks (geel of wit)   € 19,95 

Plaatetiketten Kunststof Groot
Geel

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847010.1 5 stuks   € 3,50 
847010.2 25 stuks   € 15,00 

Plaatetiketten Kunststof Groot
Wit

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847011.1 10 stuks   € 4,95 
847011.2 50 stuks   € 19,95 

Plaatetiketten Kunststof Groot

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847012.1 10 stuks (crème)   € 5,95 
847012.2 50 stuks (crème)   € 25,00 

Plaatetiketten Schuin Zwart

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847015.1 5 stuks   € 6,95 
847015.2 25 stuks   € 29,95 

Plaatetiketten Koper Groot 26 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847020.1 6 stuks & Pen  € 6,50 

Plaatetiketten Koper Klein 16 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847025.1 6 stuks  € 4,50 

Plaatetiketten Zink Groot 26 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847030.1 6 stuks & Potlood  € 6,50 

Plaatetiketten Zink Klein 16 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847035.1 6 stuks  € 4,95 

Plaatetiketten Koper Mini 7 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847040.1 6 stuks  € 3,50 

Hangetiketten Koper 95 mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847045.1 6 stuks  € 3,95 

Steeketiketten Wit Kunststof
16x1,7 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847050.1 25 stuks  € 3,95 

Steeketiketten Wit Pvc 12x2,5 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847055 25 stuks  € 2,50 
847055.1 100 stuks  € 7,50 
847055.2 2000 stuks   € 100,00 

Steeketiketten Wit Kunststof
50x3,2 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847056.1 15 stuks   € 9,95 

Steeketiketten Wit Kunststof
60x3,2 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847057.1 10 stuks   € 9,95 

Steeketiketten Blank Hout 7,5x2
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847058 50 stuks   € 3,95 

Sterke, ronde bamboestokken, die jaren
meegaan, zeker als je ze 's winters droog
opslaat. De ideale maat voor stokbonen. 
TONKINSTOKKEN KOPEN WE IN VOOR HET
GROEISEIZOEN. NA HALF JUNI GELDT:
OP=OP

Bamboestokjes die we 1x hebben gebruikt en
nu dus voordelig aan kunnen bieden. De
lengte is 60 cm en ze zijn aangepunt. Een
enkel stokje kan gebogen of iets beschadigd
zijn.

Handig voor kleine planten, kleine namen of
kleinschrijvers… Plaatafmeting 55x35mm,
totale hoogte 15 cm.

Handige witte plaatetiketjes met 2 functies: de
naam vermelden (met een watervast stift,
zacht of vet potlood) en extra info
(bijvoorbeeld het lege zaadzakje) er in
klemmen.  
Afmeting: totale hoogte 15 cm, plaatje
(buitenmaten) 55x45 mm.

Fraai en handig! Zwarte plaatetiketjes met 2
functies: de naam vermelden (met een
speciaal witschrijvend & watervast stift -
847004 - ) en extra info (bijvoorbeeld het lege
zaadzakje) er in klemmen. Afmeting: totale
hoogte 15 cm, plaatje (buitenmaten) 55x45
mm.

Iets bijzonders: zwarte steeketiketten!
Beschrijf ze met onze watervaste, witte stift
(847004) en je hebt een rustig en toch
opvallend etiket bij je planten... Afmeting 10x1
cm met optioneel ophanggaatje.

De zwarte plaat- en steeketiketten (847002 en
847003) beschrijf je fraai met deze helderwit
schrijvende, watervaste stift.

Voor wat grotere planten, die niet zo veel
informatie behoeven: totale lengte 28 cm,
plaatmaat (bxh):45x65mm.

Stevig, groot, helder en geel. Plaatafmeting
100x60 mm, totale hoogte 25 cm.

Stevig, groot, helder en wit. Plaatafmeting
100x60 mm, totale hoogte 30 cm. 
SCHERPE PRIJS WEGENS
MAGAZIJNOPRUIMING VAN MIJN
LEVERANCIER, DUS OP=OP.

Extra stevig door thermoplastisch kunststof en
extra randprofiel. De etiket is groot, helder en
toch gedekt crème van kleur. Plaatafmeting
100x60 mm, totale hoogte 33 cm.

Prachtige grote plaatetiketten met een
schrijfoppervlakte van 16x10 cm en een totale
hoogte van 53 cm. De etiketten zijn te
beschrijven met onze witschrijvende stift
(847004) of te beplakken met Dymo-etiketten
(label writer) o.i.d. De te beschrijven plaat is
schuin op de houder geplaatst om lezen te
vergemakkelijken.

Koperen plaatje van 65x22mm, aan
verchroomde standaard met 2 pootjes. Totale
lengte 25cm, 6 stuks, compleet met
vochtbestendig fijnschrijver.

Koperen plaatje van 65x22mm, aan
verchroomde standaard met 2 pootjes. Totale
lengte 16cm, 6 stuks.

Zinken plaatje van 65x22mm, aan
verchroomde standaard met 2 pootjes. Totale
lengte 25cm, 6 stuks, compleet met vet zwart
potlood (vochtbestendig).

Zinken plaatje van 65x22mm, aan
verchroomde standaard met 2 pootjes. Totale
lengte 16cm, 6 stuks.

Koperen plaatje (50x35mm) met steekvoetje,
totaal 8cm lang.

Koperen plaatje (95x20mm) met gaatje en
koperen ophangdraadjes.

Deze kunststof steeketiketten hebben een
aangepunt gedeelte om ze in de grond te
steken, langs de randen zijn ze verstevigd met
een profieltje. Helderwit, 16 cm lang, 17 mm
breed.

Deze PVC steeketiketten zijn stevig, maar dun.
Zo weinig mogelijk materiaal en toch effectief!
Ze hebben een aangepunt gedeelte om ze in
de grond te steken. Helderwit, 12 cm lang, 25
mm breed.

Deze zeer sterke, dikke en grote steeketiketten
hebben een aangepunt gedeelte om ze in de
grond te steken. 50cm lang, 32mm breed en 3
mm dik.

Deze zeer sterke, dikke en grote steeketiketten
hebben een aangepunt gedeelte om ze in de
grond te steken. 60cm lang, 32mm breed en 3
mm dik.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketjes,
een lekker voordelige (kleine) uitvoering!
Beschrijfbaar met balpen, potlood of dunne
stift.
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https://www.vreekenszaden.nl/846671-tonkinstokken-240-cm-8vt-22-24-mm-dik
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847001-plaatetiketten-klem-plaat-wit-w0854
https://www.vreekenszaden.nl/847001-plaatetiketten-klem-plaat-wit-w0854
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847002-plaatetiketten-klem-plaat-zwart-w0868
https://www.vreekenszaden.nl/847002-plaatetiketten-klem-plaat-zwart-w0868
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847003-steeketiketten-zwart-w0870
https://www.vreekenszaden.nl/847003-steeketiketten-zwart-w0870
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847004-tuinschrijfgerij-white-garden-marker-w0865
https://www.vreekenszaden.nl/847004-tuinschrijfgerij-white-garden-marker-w0865
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847005-plaatetiketten-kunststof-middelgroot
https://www.vreekenszaden.nl/847005-plaatetiketten-kunststof-middelgroot
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847010-plaatetiketten-kunststof-groot-geel
https://www.vreekenszaden.nl/847010-plaatetiketten-kunststof-groot-geel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847011-plaatetiketten-kunststof-groot-wit
https://www.vreekenszaden.nl/847011-plaatetiketten-kunststof-groot-wit
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847012-plaatetiketten-kunststof-groot
https://www.vreekenszaden.nl/847012-plaatetiketten-kunststof-groot
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847015-plaatetiketten-schuin-zwart
https://www.vreekenszaden.nl/847015-plaatetiketten-schuin-zwart
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847020-plaatetiketten-koper-groot-26-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847020-plaatetiketten-koper-groot-26-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847025-plaatetiketten-koper-klein-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847025-plaatetiketten-koper-klein-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847030-plaatetiketten-zink-groot-26-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847030-plaatetiketten-zink-groot-26-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847035-plaatetiketten-zink-klein-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847035-plaatetiketten-zink-klein-16-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847040-plaatetiketten-koper-mini-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847040-plaatetiketten-koper-mini-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847045-hangetiketten-koper-95-mm
https://www.vreekenszaden.nl/847045-hangetiketten-koper-95-mm
https://www.vreekenszaden.nl/847050-steeketiketten-wit-kunststof-16x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847050-steeketiketten-wit-kunststof-16x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847055-steeketiketten-wit-pvc-12x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847055-steeketiketten-wit-pvc-12x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847056-steeketiketten-wit-kunststof-50x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847056-steeketiketten-wit-kunststof-50x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847057-steeketiketten-wit-kunststof-60x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847057-steeketiketten-wit-kunststof-60x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847058-steeketiketten-blank-hout-5x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847058-steeketiketten-blank-hout-5x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847004
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847004
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847002
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847003
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847004


Steeketiketten Geel Hout 10x1 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847059.1 100 stuks   € 7,95 

Steeketiketten Geel Hout 10x1,5
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847060.1 50 stuks   € 4,95 
847060.2 100 stuks   € 8,95 

Steeketiketten Geel Hout 12x1,6
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847061.1 25 stuks   € 3,50 
847061.2 4x25 stuks   € 9,95 

Steeketiketten Geel Hout 12x1 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847062.1 100 stuks   € 8,95 

Steeketiketten Geel Hout 30x2,8
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847065.1 10 stuks   € 5,95 
847065.2 50 stuks   € 25,00 

Steeketiketten Geel Hout 40x2,8
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847066.1 10 stuks   € 7,95 
847066.2 50 stuks   € 35,00 

Steeketiketten Geel Hout 50x3,7
cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847067.1 10 stuks   € 8,95 
847067.2 50 stuks   € 39,95 

Steeketiketten Aluminium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847070 26 g = 50 stuks  € 2,95 

Steeketiketten Aluminium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847072.1 95 g = 100 stuks   € 6,95 

Hangetiketten Geel Hout 12x2 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847075.1 25 stuks   € 4,95 

Sleufetiketten Wit 16x1,3 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847082.1 100 stuks  € 5,95 
847082.2 1000 stuks   € 55,00 

Sleufetiketten Wit 25x1,7 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847085.1 100 stuks  € 6,95 
847085.2 1000 stuks   € 59,95 

Tuinschrijfgerij Stift fijnschrijver

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847090 2 stuks  € 4,95 

Steeketiketten Bamboe
steeketiketten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847100.1 1 set van 6 stuks  € 2,95 

Kruidenetiket "Marjolein"

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847130.1 1 stuks   € 0,75 

Kruidenetiket "Selderie"

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847145.1 1 stuks   € 0,75 

Kruidenetiket "Tuinkers"

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847150.1 1 stuks   € 0,75 

Opbindmaterialen Klimtouw

Leveringsmaanden: het gehele jaar

847400 100 g = 120 m  € 1,50 

Opbindmaterialen Tomkom &
Pappep-clips

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847405 ± 100 stuks (81 g)   € 2,95 
847405.1 10x ± 100 stuks   € 19,95 

Opbindmaterialen Jutetouw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847410.1 ± 100 g (± 40 stuks)   € 1,95 

Opbindmaterialen Groen
Jutetouw W0556

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847420.1 500 g   € 5,95 

Opbindmaterialen Cotton Twine
W0562

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847425.1 100 g   € 3,95 

Opbindmaterialen Buisband Flexi-
Tie W0580

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847430.1 1 stuks   € 6,95 

Ouderwetse en duurzame, houten etiketjes,
beschrijfbaar met balpen, potlood of dunne
stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketjes,
beschrijfbaar met balpen, potlood of dunne
stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketten,
lekker groot voor veel of extra duidelijk te
lezen informatie. Beschrijfbaar met balpen,
potlood of (dunne) stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketjes,
beschrijfbaar met balpen, potlood of dunne
stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketten,
lekker groot voor veel of extra duidelijk te
lezen informatie. Beschrijfbaar met balpen,
potlood of (dunne) stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketten,
lekker groot voor veel of extra duidelijk te
lezen informatie. Beschrijfbaar met balpen,
potlood of (dunne) stift.

Ouderwetse en duurzame, houten etiketten,
lekker groot voor veel of extra duidelijk te
lezen informatie. Beschrijfbaar met balpen,
potlood of (dunne) stift.

Voordelig en toch van "eerlijk" materiaal! De
aluminium steek- of hangetiketten zijn te
beschrijven met een watervast stift of
(blijvend!) in te krassen met een spijker.
Afmeting 25 mm breed en 75 mm lang.
Voorzien van afgeronde hoeken om in de
grond te steken en ophangoog om in planten
te hangen.

Voordelig en toch van "eerlijk" materiaal! Deze
aluminium steek- of hangetiketten zijn te
beschrijven met een watervast stift of
(blijvend!) in te krassen met een spijker.
Afmeting 24 mm breed en 115 mm lang.
Versterkt met ingeponst reliëf, pijlvormig
uiteinde om in de grond te steken en ophang-
oog om in planten te hangen.

Ouderwets, maar weer helemaal duurzaam:
houten, gele etiketten met aan elke etiket een
2-draads ijzerdraadje om de deze te laten
hangen aan een boom of grotere plant.
Afmeting etiket 12x2 cm, ijzerdraadjes elk 10
cm lang.

Handige etiketten om aan een stokje, struik of
boom te hangen. Het etiket trek je door zijn
eigen sleuf, zodat een lus ontstaat.

Handige etiketten om aan een stokje, struik of
boom te hangen. Het etiket trek je door zijn
eigen sleuf, zodat een lus ontstaat.

Watervaste stift met redelijk dunne punt.

Onthoud wat je gezaaid hebt in je tuin door er
een plantlabel naast te prikken. Gemakkelijk
met een watervaste pen te beschrijven.
Nostalgisch uiterlijk!

Roodstenen stekers met de naam van het
kruid ingekerfd. Door heet te bakken zijn de
stekers zeer vorst- en slijtbestendig. Afmeting:
lxbxd: 120x19x7mm.

Roodstenen stekers met de naam van het
kruid ingekerfd. Door heet te bakken zijn de
stekers zeer vorst- en slijtbestendig. Afmeting:
lxbxd: 120x19x7mm.

Roodstenen stekers met de naam van het
kruid ingekerfd. Door heet te bakken zijn de
stekers zeer vorst- en slijtbestendig. Afmeting:
lxbxd: 120x19x7mm.

Professioneel opbindtouw om o.a. tomaten,
komkommers e.d. mee op te binden in de kas.
Uiteraard beresterk en ook voor allerlei andere
(vast)bindklusjes te gebruiken.

Handige clips: in het scharnierpunt klem je
deze vast aan het klimtouw (847400) en de
stengels van komkommers, tomaten, paprika’s
of pepers blijven keurig langs het draad
groeien zonder deze te hoeven indraaien of
ingewikkeld vast te knoppen. De clips zijn
steeds opnieuw te gebruiken, houd ze na gebruik uit het licht om het
kunststof lang stevig te houden. De diameter is ongeveer 15 mm, kleur
terra, merk Bato.

Jutetouw: één van de prettigste
opbindtouwtjes, die er zijn... De geur van dit
jutetouw brengt me terug naar de jaren 1970s
toen mijn kweekcarrière begon en aan het
begin van elke “kap” in de kas een bundel
hing. De eigenschappen zijn: zacht, tamelijk
licht en verteert na enkele jaren in de
buitenlucht. Een bundel bevat 100 g touwtjes van 70 cm lang, een
handige lengte om heel of door de helft te gebruiken. (Ook als pruik te
gebruiken, zoals mijn medewerkers laten zien...)

Dikke rol (lekker voordelig!) met het originele
zachte opbindtouw van jute. Verteert na 1-2
jaar, dus volkomen natuurvriendelijk en heel
zacht voor de plant. In 1 seizoen voldoende
stevig voor alle (lichte) opbindwerk. Ook ideaal
voor plantlijnen, dichtmaken van zakken of
andere huishoudklusjes. De rol kan vanuit het centrum zonder knopen of
klitten leeggetrokken worden.

Dun en toch stevig! Dit crèmekleurige,
getwijnde katoendraad is ideaal voor tuin- en
huishoudklusjes. In de tuin verteert het draad
in 1-2 seizoenen, geheel natuurvriendelijk dus.

Sterk buisvormig, donkergroen bindmateriaal,
dat met de plant meerekt en toch niet insnijdt.
Professionele kwekers gebruiken dit type
graag. De doorsnee is 2,5 mm en de inhoud
135 gram is goed voor tientallen meters. De
verpakking is meteen een handige dispenser,
lees de achterzijde. (ook wel bindbuis genoemd)

Hulp bij Tuinieren - Tuinhulpjes 13/15

https://www.vreekenszaden.nl/847059-steeketiketten-geel-hout-10x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847059-steeketiketten-geel-hout-10x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847060-steeketiketten-geel-hout-10x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847060-steeketiketten-geel-hout-10x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847061-steeketiketten-geel-hout-12x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847061-steeketiketten-geel-hout-12x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847062-steeketiketten-geel-hout-12x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847062-steeketiketten-geel-hout-12x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847065-steeketiketten-geel-hout-30x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847065-steeketiketten-geel-hout-30x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847066-steeketiketten-geel-hout-40x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847066-steeketiketten-geel-hout-40x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847067-steeketiketten-geel-hout-50x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847067-steeketiketten-geel-hout-50x3-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847070-steeketiketten-aluminium
https://www.vreekenszaden.nl/847070-steeketiketten-aluminium
https://www.vreekenszaden.nl/847072-steeketiketten-aluminium
https://www.vreekenszaden.nl/847072-steeketiketten-aluminium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847075-hangetiketten-geel-hout-12x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847075-hangetiketten-geel-hout-12x2-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847082-sleufetiketten-wit-16x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847082-sleufetiketten-wit-16x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847085-sleufetiketten-wit-25x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/847085-sleufetiketten-wit-25x1-cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847090-tuinschrijfgerij-stift-fijnschrijver
https://www.vreekenszaden.nl/847090-tuinschrijfgerij-stift-fijnschrijver
https://www.vreekenszaden.nl/847100-steeketiketten-bamboe-steeketiketten
https://www.vreekenszaden.nl/847100-steeketiketten-bamboe-steeketiketten
https://www.vreekenszaden.nl/847130-kruidenetiket-marjolein
https://www.vreekenszaden.nl/847130-kruidenetiket-marjolein
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847145-kruidenetiket-selderie
https://www.vreekenszaden.nl/847145-kruidenetiket-selderie
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847150-kruidenetiket-tuinkers
https://www.vreekenszaden.nl/847150-kruidenetiket-tuinkers
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847400-opbindmaterialen-klimtouw
https://www.vreekenszaden.nl/847400-opbindmaterialen-klimtouw
https://www.vreekenszaden.nl/847405-opbindmaterialen-tomkom-pappep-clips
https://www.vreekenszaden.nl/847405-opbindmaterialen-tomkom-pappep-clips
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847410-opbindmaterialen-jutetouw
https://www.vreekenszaden.nl/847410-opbindmaterialen-jutetouw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847420-opbindmaterialen-groen-jutetouw-w0556
https://www.vreekenszaden.nl/847420-opbindmaterialen-groen-jutetouw-w0556
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847425-opbindmaterialen-cotton-twine-w0562
https://www.vreekenszaden.nl/847425-opbindmaterialen-cotton-twine-w0562
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/847430-opbindmaterialen-buisband-flexi-tie-w0580
https://www.vreekenszaden.nl/847430-opbindmaterialen-buisband-flexi-tie-w0580
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847400


Opbindmaterialen Buisband of
Bindbuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847435.1 1 stuks   € 8,95 

Opbindmaterialen Klimnet Jute

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847450.1 1,8x1,8m   € 4,95 
847450.2 1x3m   € 6,95 
847450.3 1,8x5m   € 17,50 

Entmaterialen Entband

(Engels: Budding or Grafting Tape)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847500 12mm x 50m  € 4,95 
847500.1 25mm x 50m   € 8,95 

Entmaterialen Entbandjes /
Zetbandjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847505.1 100g (± 320 st)   € 4,95 
847505.2 1 kg   € 39,95 

Entmaterialen Entwas "Warm"

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847510.1 ± 100 g   € 2,95 

Entmaterialen Entclip 1,5 mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847520.1 25 stuks  € 3,95 
847520.2 100 stuks  € 9,95 

Entmaterialen Entclip 2,5 mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
847525.1 25 stuks  € 3,95 
847525.2 100 stuks  € 9,95 

Gieters Haws Deluxe Plastic Can
6,8 liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848035.1 1 Donkergroene   € 42,95 

Gieters Haws Copper Can

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Gieters Haws "Original" 3,5 liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848050.2 1 Titaniumkleurige   € 85,00 

Gieters Haws "Original" 4,5 liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848055.3 1 Titaniumkleurige   € 95,00 

Gieters Haws "Original" 8,8 liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848060.1 1 Titaniumkleurige   € 99,95 
848060.2 1 Donkergroene   € 99,95 

Broezen Haws Broes Medium
Round Plastic No.2

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848102.1 1 stuks   € 6,50 

Sterk buisvormig, heldergroen bindmateriaal,
dat met de plant meerekt en toch niet insnijdt.
Professionele kwekers gebruiken dit type
graag. De doorsnee is 3,5 mm en de inhoud
680 gram is goed voor 100 meter. De
verpakking is meteen een handige korf om aan
je riem te gespen.

Puur natuur... Dit klimnet is geknoopt van
jutetouw en ideaal als steun voor klimmende
erwten, bonen, Lathyrus, Ipomoea etc. Het net
gaat 1-2 seizoenen mee en verteert op de
composthoop. Het materiaal is bruin jute, met
op de hoekpunten groen jute als handig
hulpje.  
De afmeting is 180x180 cm, Het net kan aan tonkinstokken worden
bevestigd of met spijkers of een stevig spandraad tegen een muur of
schutting.

Het ideale product voor het beschermend en
bevestigend tapen van een planten-ent. Door
de speciale samenstelling blijft de band
elastisch, voorkomt uitdroging maar ademt wel
door een slimme verhouding tussen polyolefin
en wax. Door het laatste deel te rekken en een halve steekknoop te
maken (evt. 2x) blijft de band zitten.

Veel gebruikte entbandjes van topkwaliteit! 
Fleischhauer FLEXIBAND is een speciaal soort
rubber voor enten en zetten. Om de
levensduur van Flexiband te verlengen is het
aan te bevelen om entwas te gebruiken. Het
werkt makkelijker tijdens gebruik, om ze “los
van elkaar” te maken en ze tussen de handen te wrijven. De ent wordt
omwikkeld met het bandje en vastgeknoopt. Afmeting 120x3,5mm, in
100g zitten ongeveer 320 bandjes.

Een watervrij afdichtmiddel op basis van
bijenwas ter voorkoming van uitdroging van de
ent en het stamhout. De Entwas smelten en
aanbrengen door middel van een kwast of
houten spatel. 
Bij het smelten en gebruik nooit de
temperatuur van 80°C overschrijden,
controleer met behulp van een thermometer de temperatuur. Gebruik bij
voorkeur een entwasketel of een dubbele pan met een watermantel (au
bain marie). De Entwas kan meerdere keren worden gesmolten voor
gebruik.  
Het wordt ontraden om dit middel te combineren met andere middelen. 
De openingen tussen ent en stamhout dienen zorgvuldig te worden
aangesmeerd, zodat de vrijgekomen cambiumlaag en de verbinding tussen
ent en stamhout niet meer met de buitenlucht in contact staan. Hierdoor
wordt uitdroging van het hout voorkomen. Ook het topje van de ent dient
bestreken te worden. Indien voor de vergroeiing van ent en stamhout,
door sterke groeizwelling, openingen in de entwaslaag ontstaan, dienen
deze opnieuw te worden aangesmeerd. Bij controle op het aanslaan van
de enten, dient tevens de entwaslaag op eventuele openingen te worden
gecontroleerd. De Entwas barst niet bij doordringende kou, maar kan bij
extreem hoge temperaturen (>50°C) in de kas druppelvorming geven. We
verdelen onze blokken tot ongeveer 100 g per portie.

Entclips van silicone. Deze fijne maat van 1,5
mm is speciaal geschikt voor tomaten, paprika,
peper en aubergine. Naast de entclip is er een
houdertje om een dun stokje in te steken. 
Speciaal ontwikkeld om planten te kunnen
enten volgens de Japanse entmethode, het
zogenaamde kop-enten. Gemaakt van zacht en
flexibel materiaal met de juiste lichtdoorlatendheid. Dit materiaal verzekert
u van eenvoudig enten en voorkomt beschadiging van de plant tijdens het
enten en tijdens de verdere groei van de plant. 
Al onze entclips zijn vervaardigd uit NP medical cured materiaal. Dit
materiaal is het resultaat van jarenlange ervaring in het produceren van
entclips voor de professionele glastuinbouw.

Entclips van silicone. Deze middenmaat van
2,5 mm is speciaal geschikt voor komkommers
en meloenen. Het clipje heeft een soort
knijper-eigenschap: als je aan de ene kant
knijpt gaat het entgedeelte open. 
Speciaal ontwikkeld om planten te kunnen
enten volgens de Japanse entmethode, het
zogenaamde kop-enten. Gemaakt van zacht en flexibel materiaal met de
juiste lichtdoorlatendheid. Dit materiaal verzekert u van eenvoudig enten
en voorkomt beschadiging van de plant tijdens het enten en tijdens de
verdere groei van de plant.
Al onze entclips zijn vervaardigd uit NP medical cured materiaal. Dit
materiaal is het resultaat van jarenlange ervaring in het produceren van
entclips voor de professionele glastuinbouw.

Fijnsproeiende gieter van spuitgegoten
kunststof, zeer weerbestendig, stevig en dik.
Elke gieter is voorzien van een ovalen messing
broes en een (los) gebogen schenktuitje. Het
mooiste effect wordt verkregen door de broes
naar boven te richten, zodat het water “met
een boogje” de grond bereikt. Het handvat en de tuitversteviging hebben
vingeruitsparingen. Inhoud 7 liter.
In 1886 bedacht John Haws in Londen een op veel punten sterk
verbeterde gieter ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke Franse
modellen. De karakteristieke vorm is volledig uit de functionaliteit
ontstaan. De draagbeugel bevindt zich bijvoorbeeld niet bóven, maar vóór
de vulopening. In combinatie met de lange tuit ontstond een ergonomisch
sterk verbeterd model, dat al snel door alle belangrijke professionele
tuinders in Londen werd geadopteerd. Enkele prestigieuze
onderscheidingen van de Engelse tuinindustrie zorgden voor eeuwige roem
van het Haws-model, dat al sinds 1886 wordt gemaakt. Later zijn meer
modellen toegevoegd en begin jaren '60 van de 20e eeuw deden de eerste
kunststof gieters zijn intrede: goedkoper en lichter. Elke gieter is eigenlijk
een sieraad op vensterbank of terras! Vreeken’s Zaden is een van de
uitverkoren dealers in Nederland.

Bijzonder mooi binnengietertje, geheel van
koper! De fraai gebogen schenktuit mondt uit
in een fijne, ovalen, messing broes. Met
handvat en tuitversteviging. De vulopening is
fraai ovaal van vorm. Inhoud 1 liter.
In 1886 bedacht John Haws in Londen een op
veel punten sterk verbeterde gieter ten
opzichte van de tot dan toe gebruikelijke Franse modellen. De
karakteristieke vorm is volledig uit de functionaliteit ontstaan. De
draagbeugel bevindt zich bijvoorbeeld niet bóven, maar vóór de
vulopening. In combinatie met de lange tuit ontstond een ergonomisch
sterk verbeterd model, dat al snel door alle belangrijke professionele
tuinders in Londen werd geadopteerd. Enkele prestigieuze
onderscheidingen van de Engelse tuinindustrie zorgden voor eeuwige roem
van het Haws-model, dat al sinds 1886 wordt gemaakt. Later zijn meer
modellen toegevoegd en begin jaren '60 van de 20e eeuw deden de eerste
kunststof gieters zijn intrede: goedkoper en lichter. Elke gieter is eigenlijk
een sieraad op vensterbank of terras! Vreeken’s Zaden is een van de
uitverkoren dealers in Nederland.

Deze metalen gieters zijn gegalvaniseerd en
vervolgens voorzien van gekleurde
poedercoating voor een optimale bescherming.
De naam verraad al de specialiteit van deze
serie: extra lange tuit, wat we vroeger een
“kasgieter” noemden, om op verre plaatsen
toch nog te kunnen gieten...! Inhoud 1 liter.
In 1886 bedacht John Haws in Londen een op veel punten sterk
verbeterde gieter ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke Franse
modellen. De karakteristieke vorm is volledig uit de functionaliteit
ontstaan. De draagbeugel bevindt zich bijvoorbeeld niet bóven, maar vóór
de vulopening. In combinatie met de lange tuit ontstond een ergonomisch
sterk verbeterd model, dat al snel door alle belangrijke professionele
tuinders in Londen werd geadopteerd. Enkele prestigieuze
onderscheidingen van de Engelse tuinindustrie zorgden voor eeuwige roem
van het Haws-model, dat al sinds 1886 wordt gemaakt. Later zijn meer
modellen toegevoegd en begin jaren '60 van de 20e eeuw deden de eerste
kunststof gieters zijn intrede: goedkoper en lichter. Elke gieter is eigenlijk
een sieraad op vensterbank of terras! Vreeken’s Zaden is een van de
uitverkoren dealers in Nederland.

Deze metalen gieters zijn gegalvaniseerd en
vervolgens voorzien van gekleurde
poedercoating voor een optimale bescherming.
De naam verraad al de specialiteit van deze
serie: extra lange tuit, wat we vroeger een
“kasgieter” noemden, om op verre plaatsen
toch nog te kunnen gieten...! Inhoud 4,5 liter
(1 Imperial Gallon).
In 1886 bedacht John Haws in Londen een op veel punten sterk
verbeterde gieter ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke Franse
modellen. De karakteristieke vorm is volledig uit de functionaliteit
ontstaan. De draagbeugel bevindt zich bijvoorbeeld niet bóven, maar vóór
de vulopening. In combinatie met de lange tuit ontstond een ergonomisch
sterk verbeterd model, dat al snel door alle belangrijke professionele
tuinders in Londen werd geadopteerd. Enkele prestigieuze
onderscheidingen van de Engelse tuinindustrie zorgden voor eeuwige roem
van het Haws-model, dat al sinds 1886 wordt gemaakt. Later zijn meer
modellen toegevoegd en begin jaren '60 van de 20e eeuw deden de eerste
kunststof gieters zijn intrede: goedkoper en lichter. Elke gieter is eigenlijk
een sieraad op vensterbank of terras! Vreeken’s Zaden is een van de
uitverkoren dealers in Nederland.

Deze metalen gieters zijn gegalvaniseerd en
vervolgens voorzien van gekleurde
poedercoating voor een optimale bescherming.
De naam verraad al de specialiteit van deze
serie: extra lange tuit, wat we vroeger een
“kasgieter” noemden, om op verre plaatsen
toch nog te kunnen gieten...! Inhoud 8,8 liter
(2 Imperial Gallon).
In 1886 bedacht John Haws in Londen een op veel punten sterk
verbeterde gieter ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke Franse
modellen. De karakteristieke vorm is volledig uit de functionaliteit
ontstaan. De draagbeugel bevindt zich bijvoorbeeld niet bóven, maar vóór
de vulopening. In combinatie met de lange tuit ontstond een ergonomisch
sterk verbeterd model, dat al snel door alle belangrijke professionele
tuinders in Londen werd geadopteerd. Enkele prestigieuze
onderscheidingen van de Engelse tuinindustrie zorgden voor eeuwige roem
van het Haws-model, dat al sinds 1886 wordt gemaakt. Later zijn meer
modellen toegevoegd en begin jaren '60 van de 20e eeuw deden de eerste
kunststof gieters zijn intrede: goedkoper en lichter. Elke gieter is eigenlijk
een sieraad op vensterbank of terras! Vreeken’s Zaden is een van de
uitverkoren dealers in Nederland.

De fijne gaatjes maken zachte
watergeefbeurten mogelijk. Zaailingen,
stekken, potten, over het blad van planten
heen om een zachte regen te imiteren.
Prachtige fijne broezen om gieters van
goedkopere merken toch van kwaliteit te
voorzien! Stevig kunststof omhult de messing iets gebolde plaat met
gaatjes.
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Broezen Haws Broes Medium
Oval Plastic No.5

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848105.1 1 stuks   € 6,50 

Broezen Haws Broes Round
Rubber Medium No.7

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848107.1 1 stuks   € 6,50 

Broezen Haws Broes Oval
Flexispray No.10

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848110.1 1 stuks   € 6,50 

Broezen Haws Broes Coarspray
Round No.14

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848114.1 1 stuks   € 6,50 

Broezen Haws Broes Round All
Brass Fine Spray

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848180.1 1 stuks   € 19,95 

Broezen Haws Broes Oval Fine
Spray No.19

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848190.1 1 stuks   € 19,95 

Broezen Sproeistaaf

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848200.1 1 stuks   € 8,95 

Regenmeters Beker met Pin 60 ml
(W1855)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
848300.1 1 stuks   € 6,95 

Vrucht-Vormen Kubus
Watermeloen & Pompoen

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849100.1 1 stuks   € 29,95 

Vrucht-Vormen Hartvorm
Watermeloen & Pompoen

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849110.1 1 stuks   € 19,95 

Vrucht-Vormen Hartvorm
Komkommer

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849120.1 1 stuks   € 5,95 
849120.2 10 stuks   € 49,95 

Vrucht-Vormen Stervorm
Komkommer

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849125.1 1 stuks   € 5,95 
849125.2 10 stuks   € 49,95 

Vrucht-Vormen Hartvorm Appel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849140.1 1 stuks   € 5,95 
849140.2 10 stuks   € 49,95 

Vrucht-Vormen Kubus Appel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849145.1 1 stuks   € 5,95 
849145.2 10 stuks   € 49,95 

Vrucht-Vormen "Boeddha" Peer

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849200.1 1 stuks   € 5,95 
849200.2 10 stuks   € 49,95 

Vrucht-Vormen Doodskop

Leveringsmaanden: het gehele jaar
849210.1 1 stuks   € 39,95 

Door de ovalen vorm kan je met een boogje
water geven, zodat de “regen” nog zachter
neerkomt. Veel en fijne gaatjes zorgen voor
een ideale bewatering.
Prachtige fijne broezen om gieters van
goedkopere merken toch van kwaliteit te
voorzien! Stevig kunststof omhult de messing iets gebolde plaat met
gaatjes.

Middenfijne broes met uiteinde, dat goed
passend is op veel gieters.
Prachtige fijne broezen om gieters van
goedkopere merken toch van kwaliteit te
voorzien! Stevig kunststof omhult de messing
iets gebolde plaat met gaatjes.

Het aansluitstuk van deze broes is flexibel en
past op vrijwel elke gieter. Door de ovalen
vorm kan je met een boogje water geven,
zodat de “regen” nog zachter neerkomt. Veel
en fijne gaatjes zorgen voor een ideale
bewatering.
Prachtige fijne broezen om gieters van goedkopere merken toch van
kwaliteit te voorzien! Stevig kunststof omhult de messing iets gebolde
plaat met gaatjes.

Deze broes geeft lekker veel water aan
volwassen planten, waar een zeer fijne regen
niet (meer) nodig is: vaste planten, struiken,
nieuw aangeplante bomen, gazon etc.
Prachtige fijne broezen om gieters van
goedkopere merken toch van kwaliteit te
voorzien! Stevig kunststof omhult de messing iets gebolde plaat met
gaatjes.

Deze fraaie broes is geheel van koper
(messing) en past op de Haws gieters, die
geen ovalen ultra fijne broes hebben.
Standaard hebben de gieters al deze broes,
maar je kan deze kwijt raken nietwaar?

Prachtige fijne broes, standaard geleverd bij
de gieters: Professional Long Reach Cans (alle
maten), Deluxe Plastic Can (alle maten) en de
Slimcan 5 liter.

De fijnste broes is een sproeistaaf! Ideaal voor
het fijn bewateren van zaaisels en jonge
planten. De staaf wordt compleet geleverd met
een adaptor om deze passend te maken op
elke gieter tot 3 cm doorsnee. De opzetbuisjes
geven de mogelijkheid om breedtes te maken
van 10, 20, 30, 40 en 50 cm.

Meten is weten... moet ik sproeien of is er
genoeg regen gevallen? Regenmeters zijn hier
behulpzaam bij en de fanatieke amateur
meteoroloog kan de standen over langere
termijn bijhouden! Deze Engelse, helder
transparante bekers hebben een duidelijke
maatverdeling (tot 60 mm), lopen wijd toe waardoor een mogelijke
nachtvorst niet meteen tot breuk leidt. Onder de beker is een stevig
pinnetje met ribben van 6 cm lang, de beker zelf is 15 cm hoog en
bovenaan 10 cm in doorsnee. Bij vorst moet de beker naar binnen.

Ongeloof en verrassing is je deel als je
kubusvormige watermeloenen, pompoenen of
meloenen oogst! Deze kubusvormige
vruchtvorm is zeer degelijk en stevig
uitgevoerd. Afmeting 18x18x18 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en verrassende vorm worden
gedwongen door de stevige, kunststof vorm, die er in vroeg stadium
omheen wordt gemonteerd. Je bent op tijd genoeg als de vorm om de
vrucht past. De moeren en bouten, die de 2 helften bij elkaar houden
zitten er niet bij.

Wat is er romantischer dan een hartvormige
vrucht oogsten? Watermeloenen, meloenen,
kalebassen en pompoenen laten zich in deze
vorm dwingen. Deze hartvormige vruchtvorm
is zeer degelijk en stevig uitgevoerd. Afmeting
17x17x14 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt! Allerlei vruchten kunnen in een
grappige en verrassende vorm worden gedwongen door de stevige,
kunststof vorm, die er in vroeg stadium omheen wordt gemonteerd. Je
bent op tijd genoeg als de vorm om de vrucht past. De moeren en bouten,
die de 2 helften bij elkaar houden zitten er niet bij.

Je komkommers of courgettes in een
romantische hartvorm dwingen, hoe grappig is
dat! Deze vruchtvormen zijn lekker voordelig,
je kan los gaan op je planten! Afmeting
3,6x3,6x20 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en verrassende vorm worden
gedwongen door de stevige, kunststof vorm, die er in vroeg stadium
omheen wordt gemonteerd. Je bent op tijd genoeg als de vorm om de
vrucht past. De moeren en bouten, die de 2 helften bij elkaar houden
zitten er niet bij.

Je komkommers of courgettes dwing je in een
decoratieve stervorm: verrassend! Deze
vruchtvormen zijn lekker voordelig, je kan los
gaan op je planten! Afmeting 3,6x3,6x20 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en
verrassende vorm worden gedwongen door de stevige, kunststof vorm, die
er in vroeg stadium omheen wordt gemonteerd. Je bent op tijd genoeg als
de vorm om de vrucht past. De moeren en bouten, die de 2 helften bij
elkaar houden zitten er niet bij.

Voor kleinere vruchten zoals appels, ronde
courgettes, kleine kalebassen, kleine
pompoenen, tomaten etc. is deze fraaie
hartvorm. Deze vruchtvormen zijn lekker
voordelig, je kan los gaan op je planten!
Afmeting 9x9 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en verrassende vorm worden
gedwongen door de stevige, kunststof vorm, die er in vroeg stadium
omheen wordt gemonteerd. Je bent op tijd genoeg als de vorm om de
vrucht past. De moeren en bouten, die de 2 helften bij elkaar houden
zitten er niet bij.

Voor kleinere vruchten zoals appels, peren,
ronde courgettes, kleine kalebassen, kleine
pompoenen, tomaten etc. is deze verrassende,
kubusvormige vorm. Deze vruchtvormen zijn
lekker voordelig, je kan los gaan op je planten!
Afmeting 9x9 cm.
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en verrassende vorm worden
gedwongen door de stevige, kunststof vorm, die er in vroeg stadium
omheen wordt gemonteerd. Je bent op tijd genoeg als de vorm om de
vrucht past. De moeren en bouten, die de 2 helften bij elkaar houden
zitten er niet bij.

Voor de devote kweker: prachtige Budai
vruchtvormpjes van 9x6 cm. Budai wordt vaak
verward met Boeddha, maar ach... wie maakt
zich daar druk om. Geschikt voor kleine
vruchten zoals appels, ronde courgettes, kleine
kalebassen, kleine pompoenen, tomaten etc.
Deze vruchtvormen zijn lekker voordelig, je
kan los gaan op je planten!
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt! Allerlei vruchten kunnen in een
grappige en verrassende vorm worden gedwongen door de stevige,
kunststof vorm, die er in vroeg stadium omheen wordt gemonteerd. Je
bent op tijd genoeg als de vorm om de vrucht past. De moeren en bouten,
die de 2 helften bij elkaar houden zitten er niet bij.

Een vruchtvorm brengt humor in de teelt!
Allerlei vruchten kunnen in een grappige en
verrassende vorm worden gedwongen door de
stevige, kunststof vorm, die er in vroeg
stadium omheen wordt gemonteerd. Je bent
op tijd genoeg als de vorm om de vrucht past.
De moeren en bouten, die de 2 helften bij
elkaar houden zitten er niet bij. De meest “spannende” vorm uit ons
sortiment is deze doodskop. De vorm is zeer degelijk en stevig uitgevoerd
en zal je kalebas of pompoen onherroepelijk in deze angstaanjagende
vorm dwingen! Afmeting 22x15x15 cm
Een vruchtvorm brengt humor in de teelt! Allerlei vruchten kunnen in een
grappige en verrassende vorm worden gedwongen door de stevige,
kunststof vorm, die er in vroeg stadium omheen wordt gemonteerd. Je
bent op tijd genoeg als de vorm om de vrucht past. De moeren en bouten,
die de 2 helften bij elkaar houden zitten er niet bij.
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https://www.vreekenszaden.nl/848190-broezen-haws-broes-oval-fine-spray-no-19
https://www.vreekenszaden.nl/848190-broezen-haws-broes-oval-fine-spray-no-19
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/848200-broezen-sproeistaaf
https://www.vreekenszaden.nl/848200-broezen-sproeistaaf
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/848300-regenmeters-beker-met-pin-60-ml-w1855
https://www.vreekenszaden.nl/848300-regenmeters-beker-met-pin-60-ml-w1855
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849100-vrucht-vormen-kubus-watermeloen-pompoen
https://www.vreekenszaden.nl/849100-vrucht-vormen-kubus-watermeloen-pompoen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849110-vrucht-vormen-hartvorm-watermeloen-pompoen
https://www.vreekenszaden.nl/849110-vrucht-vormen-hartvorm-watermeloen-pompoen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849120-vrucht-vormen-hartvorm-komkommer
https://www.vreekenszaden.nl/849120-vrucht-vormen-hartvorm-komkommer
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849125-vrucht-vormen-stervorm-komkommer
https://www.vreekenszaden.nl/849125-vrucht-vormen-stervorm-komkommer
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849140-vrucht-vormen-hartvorm-appel
https://www.vreekenszaden.nl/849140-vrucht-vormen-hartvorm-appel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849145-vrucht-vormen-kubus-appel
https://www.vreekenszaden.nl/849145-vrucht-vormen-kubus-appel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849200-vrucht-vormen-boeddha-peer
https://www.vreekenszaden.nl/849200-vrucht-vormen-boeddha-peer
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/849210-vrucht-vormen-doodskop
https://www.vreekenszaden.nl/849210-vrucht-vormen-doodskop
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking



