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Tuingereedschap voor alle seizoenen!
Rapid voegt een nieuwe dimensie toe aan tuinieren. En wel
met de introductie van de GP238, een ingenieus tuingereedschap dat het hele jaar door gebruikt kan worden. Met deze
‘buigtang’ zet Rapid haar eerste stappen op de tuinmarkt.

en ondernemend. Dat kenmerkende bedrijfsaspect wordt nog eens
onderstreept met de introductie van de veelzijdige GP238.

Multifunctionele tuintang
De Rapid tuintang GP238 combineert het beste van drie werelden!
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Rapid is een moderne onderneming met een ambachtelijke historie.

Zwakke stammen van bomen kunnen makkelijk geleid worden,

In 1936 wordt de eerste werkplaats geopend in het Zweedse Hestra.

planten kunnen eenvoudig vastgezet worden en bloemen tenslotte

Inmiddels is Rapid uitgegroeid tot een toonaangevend internatio-

kunnen perfect gearrangeerd worden tot een mooie bloemencreatie.

naal bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van kantoor (nietmachi-

De tuintang kan geladen worden met verschillende soorten ringen.

nes en nieten) en gereedschappen (voornamelijk elektrische tac-

Om een steel of tak op zijn plaats te zetten, buigt de tang de ringen

kers, luchtdruktackers en lijmpistolen).

tot de gewenste maat, zonder een plant te beschadigen.

Ondanks de enorme schaalvergroting die het bedrijf heeft doorge-

Voor alle seizoenen

maakt is het karakter van Rapid steeds hetzelfde gebleven: inventief

De technologie is gebaseerd op die van tangen die gebruikt worden
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om wijnplanten te leiden. De GP238 is het eerste gereedschap dat

Bevestigingsgereedschap

speciaal ontworpen is voor tuinplanten, waarvan sommige extreem

Naast de nieuwe multifunctionele tuintang levert Rapid een groot

tere takken en stengels hebben. En het verrassende is: het is een

assortiment bevestigingsgereedschappen. De Rapid K1 bijvoorbeeld

gereedschap dat gebruikt kan worden in elk seizoen.

is ’s werelds meest verkochte niettang en een absolute bloemistenfavoriet. De K1 heeft een verstelbaar aambeeld voor kram- en speld-

In de lente voor het ondersteunen van jonge planten. In de zomer

hechting, is volledig voorzien van een chroomlaag en niet tot 50 vel

voor het ophouden van zwaardere bloemen en takken. In de herfst

papier. De tang is verkrijgbaar in twee modellen, namelijk voor de

voor het oogsten en beschermen. En in de winter voor het oprui-

24/6-8+ of 26/6-8 nieten.

men, organiseren en klaarmaken voor de volgende lente. Daarnaast
is de tang ideaal voor iedereen die decoratief werk doet, of het nou

De tuin- en wijnbouwtang LIG150 is speciaal ontworpen voor het

gaat om bloemen of andere materialen.

vastzetten van takken aan een spandraad en verwerkt C50 ringen.
De LIG175 is de grotere broer en is ontworpen voor het vastzetten

Drie soorten ringen

van dikkere takken aan een spandraad met C75 en C85 ringen.

De ringen in de tang zijn te verkrijgen in drie varianten. De meest
simpele, die verteert en na een paar maanden eraf valt, is perfect

De hekwerktang FP216 ten slotte is de ideale oplossing voor een

voor de ondersteuning van jonge planten. De gegalvaniseerde ring,

hekwerk van dun draad, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en op

die minstens een jaar blijft zitten, is ideaal voor het vastzetten van

grote vlakken, zoals bijvoorbeeld dierenkooien. De FP216 is uitge-

takken of beschermgaas. De derde variant, gemaakt van groene plas-

voerd met de nieuwe soft greep, een groot magazijn en verwerkt

tic bedekking (daardoor bijna onzichtbaar), gaat erg lang mee en is

VR16 ringen. De FP222 heeft een grotere capaciteit en is daardoor

perfect voor de zachte zorg voor bijvoorbeeld tere rozen. Overigens,

geschikt voor het maken voor o.a. schanskorven. Ideaal voor de

welke draadvariant er ook gebruikt wordt, de ring is altijd soepel

hovenier! Het totale Rapid assortiment wordt in de tuinbranche

genoeg om de tak of stam ruimte te geven om te groeien.

geleverd door Westparts B.V.

