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PINSETILBUD!

Alle varer er på lager.

Gjelder( t.o.m 9.6)

Åpningstider
i pinsen:
Pinseaften 9-18
1.og 2. pinsedag
12-18

Alle
roser

TILBUD!
Palma sittegruppe

2-seter, bord og to stoler m/tykke puter.
God sittekomfort. Koksgrå og brun

7900,-

Kunstrotting sofabue med rundt bord
Inkl. puter.

Før 17.500

NÅ

11.950,-

÷50%

Nyplanting
Plantestedet skal være slik at rosene får minimum 6 timer
sol hver dag. Noen få roser klarer seg på nordvendte vegger.
Plantehullet bør være 50 – 60 cm dypt. Fyll Kugjødsel-kompost i bunnen.
Plantejorda blandes med inntil halvparten Kugjødselkompost.
Roser må plantes dypt. Podestedet (der grenene fordeler seg) skal være minimum
10-15 cm under jordoverflaten. Før du fyller helt opp med jord, vanner du godt.
Fyll på resten av jorda, tråkk jorda fast og vann godt.
Du skal ikke plante en rose i samme jord som en rose har dødd i tidligere.
Bytt ut jorda!. Etter planting bør du dekke jorden med kakaoflis.
Les mer om rosetips og vinterdekking på våre nettsider: www.planteborsen.no

Store flotte
Georginer

PINSETILBUD!

Mange farger
Før 119

Gjelder( t.o.m 9.6)

Prado Modulgruppe. Alu og kunstfiberbånd

Kvalitetsgruppe som tåler regn, og har høy UV-resistent. Finnes i grå

LYON

Vedlikeholdsfritt
forlegningsbord
194-252 x 92 cm
Finnes i antrasit, svart og hvit

NÅ

Bord med 6 stk
Sunny pos.stol.

Alle typer
Rhododendron

Før 16.930
NÅ

11.950,Massevis av lekre
interiørvarer!

Svensk produsert FSC
sertifisert furu, med understell av varmegalvanisert
massivt stål

59,-

÷50%
Plassering

Alle ampler
Uansett førpris

kr.

Husk Rhododendron kan bli store med
tiden. Sj
Sjekk
først
d tid
kk størrelsen
tø l
fø t
(hvor stor den vil bli), og bruk lavere sorter rett foran huset - utnytt de
store til bakgrunnsbeplanting med lavere planter foran. Gi de store
rom til å vokse. Sjekk også hvor mye skygge de tåler, det er en myte
at alle Rhododendron trives så godt i skygge. En skråning der de er
beskyttet for vind er også gunstig, plant aldri Rhododendron på vindutsatte steder som f.eks hushjørner. Spør fagfolk! Du kan også lese
mer på www.planteborsen.no

100,-

50,- pr. kvm

Bord 110 cm, sammenleggbart
4 stoler, kan stables

11.950,Sofia Hammoc

St.Hallvards vei 23, 3400 LIER, Tlf. 32 84 54 30, www.planteborsen.no
Åpningstider: Man-fre 9-20. Lør 9-18. Søn 12-18

BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE

