
NYHET! NYHET!  NY-

HeklaGrow och ROTKUDDEN 
ger bästa växtkvalité 

till dina träd, buskar och blommor!

NYHET! NYHET!  NY-

När du skall plantera
träd, buskar och blommor (både inne och ute)

- välj HeklaGrow och ROTKUDDEN för att  
underlätta och förenkla planteringen och 
få högsta möjliga växtkvalitet.

HeklaGrow och ROTKUDDEN innehåller 
pimpsten, ett poröst vulkaniskt material, 
som har förmågan att hålla en god balans 
mellan luftfyllda och vattenfyllda porer 
och skapar därigenom optimala förutsätt-
ningar för en stabil rotmiljö till växten.

Ökad luftfylld porvolym ökar luftväxlingar 
i substratet och därmed gynnas växtens 
rotandning.

Pimpsten är ett jordförbättrande substrat 
för både inom- och utomhusväxter, 
i trädgårdslandet, vid plantering av träd 
och buskar, i blomkrukor och vid anlägg-
ning av gräsmattor.

Pimpstenen innehåller hög halt av kisel 
som skyddar växterna mot svampar, bak-
terier och insekter.
Gödsel kan du tillföra som vanligt till dina 
växter och träd.

HeklaGrow och ROTKUDDEN är enkla att 
hantera i samband med planteringen.
Planteringsjobbet blir lättare och roligare!
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De här 
produkterna
behöver du
när du skall

plantera i din
trädgård och 

på din terrass!



Pimpsten är det bästa odlingssubstratet 
när du skall plantera träd, buskar och blommor. 

Både inne och ute!

     HeklaGrow
 - framtidens blomjord
HeklaGrow är lämplig för plantering av alla typer av 
växter, såväl inomhus i bostaden och kontoret som 
utomhus på balkongen, trädgården och terrassen.
HeklaGrow består av pimpsten, ett poröst vulkaniskt 
material, med tillsats av utvalda mineraler och lång-
tidsverkande gödselmedel.
HeklaGrow ger dina krukväxter ett extra liv.

- förenklar din plantering
ROTKUDDEN innehåller pimpsten, ett poröst vulka-
niskt material, som har förmågan att hålla god balans 
mellan luft- och vattenfyllda porer och ger därmed en 
förstärkt rotmiljö.
Placera ROTKUDDEN direkt i planteringsgropen för 
dina träd och buskar och sedan  växten direkt ovanpå.
Du behöver inte öppna förpackningen.
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