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3 SmartGarden
Slim merk, slimme producten
Van der Knaap Retail introduceert het vernieuwende
SmartGarden. SmartGarden staat voor slimme producten
voor de tuin; innovatieve en handige producten voor de
consument en slimme omzetmakers voor de detailhandel.

Ready to Grow
Met de SmartGarden Ready to Grow zaaikasjes met gecomprimeerde zaaipluggen kan de consument snel en eenvoudig kruiden,
bloemen en groenten kweken. De zaaipluggen zwellen zeer snel
op en zijn direct klaar voor gebruik. In het verdere gebruik van
de kasjes nemen de pluggen makkelijk water op en zorgen voor

SmartGarden maakt tuinproducten en -oplossingen uit de

een verrassend snelle beworteling en groei door de aanwezige

professionele tuinbouw bereikbaar voor de consument. Komend

voedingsstoffen en daarmee voor een professionele kwaliteit.

najaar presenteert Van der Knaap drie nieuwe productlijnen met

Leverbaar als kasjes met 5, 12 of 24 zaaipluggen.

een gemeenschappelijk en aanvullend karakter: Potgrond Compact,
de zaaikasjes Ready to Grow en de decoratieve bodembedekking

Garden Carpet

Garden Carpet. Alle SmartGarden-producten zijn natuurlijk en

Het nieuwe Garden Carpet tot slot is een decoratieve bodem-

milieuvriendelijk, gemaakt van de bolsters van kokosnoten.

bedekking die de planten in de tuin nog beter tot hun recht

Deze natuurlijke grondstof is in staat zich snel te vernieuwen

laat komen. Ideaal om de bodem tussen de planten in de tuin,

en is daarom CO2-emissievriendelijk.

in bloembakken en potten onkruidvrij, vochtig en luchtig te houden.
Garden Carpet is natuurlijk ook ideaal voor tuinpaden. Garden

Potgrond Compact

Carpet is reukloos en leverbaar in zakken van 50 en 70 L.

SmartGarden Potgrond Compact is gecomprimeerde potgrond
in handige, afsluitbare, compacte, blokzakken. Thuis voegt de

Van der Knaap Retail is onderdeel van Van der Knaap Groep,

consument water toe aan de droge blokken, waardoor de potgrond

een hoofdrolspeler in de professionele tuinbouw. De Van der Knaap

uitzet tot 10, 20 of 40 liter. Een verpakking compacte potgrond weegt

Groep staat voor duurzame oplossingen op het gebied van

maar 20% van een traditionele verpakking en is door de consument

beworteling en groei van alle soorten planten. Van der Knaap

makkelijk te vervoeren. Bovendien vereist de compacte verpakking

is te bezoeken op de GardenBusiness, standnummer 234.

minder schapruimte op de winkelvloer. De professionele kwaliteit van
de grond zorgt voor planten met een geweldige groei- en bloeikracht.
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