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Slimme tuinproducten,
100% organisch
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Smart Garden is hét merk voor slimme potgrondproducten met professionele
tuinbouwkwaliteit voor de thuistuinier. De producten van SmartGarden zijn alle
duurzaam, organisch, milieuvriendelijk en uit de bolsters van kokosnoten vervaardigd.

Potgrond Compact

Ready to Grow zaaikasjes

Met SmartGarden Potgrond Compact is sjouwen met zware zakken pot-

Met Ready to Grow-zaaikasjes met gecomprimeerde zaaipluggen kan de

grond verleden tijd. Potgrond Compact is gecomprimeerde bemeste pot-

consument snel en eenvoudig kruiden, bloemen en groenten kweken. De

grond in handige, compacte blokzakken. Een zak Potgrond Compact voor

zaaikasjes zijn zeer makkelijk mee te nemen en direct klaar voor gebruik.

20 liter potgrond koopt de consument als pakketje van 18x18x7 cm dat

De kasjes zijn voorzien van een ventilatieluchtblad. De zaaipluggen zijn

maar 1 kg weegt. Na toevoeging van water in de speciaal daarvoor ontwor-

van een professionele kwaliteit die zorgt voor snelle beworteling en een

pen zak, zet de inhoud zich – zonder morsen! – uit en verandert zo in

verhoging van de zaadopkomst. Ready to Grow-zaaikasjes zijn verkrijgbaar

gebruiksklare potgrond.

met 5, 12 of 24 zaaipluggen.

Potgrond Compact bevat extra voeding, waardoor een gedegen groei van

Ready to Grow zaaikasjes hebben een hangoog, zodat ze in het rek naast

planten en bloemen gegarandeerd is. Consumenten zullen hierdoor snel-

het zaadaanbod kunnen worden gehangen. Ready to Grow wordt daarom

ler geneigd zijn een herkoop te doen. De potgrond houdt water goed vast

geleverd zonder zaadjes.

en verdeelt het over de potkluit, terwijl overtollig water moeiteloos wegloopt. Ook in droge toestand neemt de

Garden Carpet kokosstrooisel

potgrond

SmartGarden Garden Carpet is een zeer decoratieve bodembedekking op

weer

goed

water

op.

Potgrond Compact is verkrijgbaar in

basis van grove kokossnippers. Garden Carpet is eenvoudig uit te strooien

twee maten: voor 10 en 20 liter pot-

in de tuin, op paden, in potten of plantenbakken. Garden Carpet

grond. Binnenkort zijn ook andere

beschermt ook tegen onkruid en houdt borders goed beloopbaar. Het pro-

maten verkrijgbaar. Om het pro-

duct is reukloos en heeft geen last van schimmelvorming. Dit maakt

duct in de winkel te laten opvallen,

Garden Carpet een stabiel product dat jaren goed blijft. Een zak Garden

wordt Potgrond Compact gele-

Carpet is licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen. Verkrijgbaar in

verd met opvallende dis-

zakken van 70 liter. Andere volume eenheden zijn op aanvraag ook mogelijk.

playdozen.

Bezoek ons
op Plantarium,
standnummer 29,
en ontvang een
attentie!
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