MOBILPLANT
SJÄLVVATTNANDE PLANTERINGSLÅDOR

DAHLRUM AB

Lådan grävs ner och dräneras runtom.

Bra planteringsjord optimerar blomningen.

Planteringen behöver inte göras vid graven.

Stort vattenmagasin i ytterlådan

Med praktiska handtag sätts lådan lätt på plats.

100%

70%

30%

Färre bevattningar

Lägre driftskostnader

Återvinningsbar och tillverkad på
ett miljömedvetet sätt

MobilPlants självvattnande planteringslådor
för gravskötsel.
Spara tid, kraft, pengar och vatten!

PRODUKTINFORMATION
MobilPlant är smarta, självvattnande planteringslådor som passar utmärkt både till kyrkans
vårdgravar och privatpersoners gravvård. De kommer att spara tid, kraft, pengar och vatten
samt garanterar välväxta och friska blommor under hela vår-, sommar- och höstperioden.

FÖRDELAR
• Minimerar vattenförbrukning och
urlakning av marken.

MobilPlantlådan är enkel att flytta tack vare praktiska lyfthandtag och vattna genom
påfyllnadshålen i ena hörnet. Det stora vattenmagasinet gör att den endast behöver 3-5
påfyllningar per säsong, beroende av väder. Komplett låda lämnas på gravplatsen året runt,
med jord och vatten.

• Minimerar gödslings- och
vattningsbehov och därmed
transporter mellan kyrkogårdar
för skötsel.

Vi har en "träffsäker kalkyl" som visar att en satsning på MobilPlant ger en betydande
sänkning av årskostnaden för fond-gravar och att investeringen är återbetald inom 4 år!

• Tålig plast som varken rostar eller
oxiderar.
• Effektiva sugband som ser till att
jorden alltid har rätt mängd vatten
• Praktiska lyfthandtag för enkel
hantering.

15 ÅRS
GARANTI
17

• Möjlighet att samla in innerlådor
och göra planteringar på samma
ställe - både mer effektivt och
bättre ergonomiskt än att plantera
direkt vid graven.
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Sugremsa för effektivt vattenupptag.

MOBILPLANT
SJÄLVVATTNANDE PLANTERINGSLÅDOR
DAHLRUM AB

MODELL 100
MÅTT 58x39 cm
VATTENMAGASIN 18 liter
MODELL 200
MÅTT 65x29 cm
VATTENMAGASIN 14 liter
MODELL 300
MÅTT 49x29 cm
VATTENMAGASIN 10 liter
MODELL 400
MÅTT 39x29 cm
VATTENMAGASIN 8 liter
MODELL 500
MÅTT 39x29 cm
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Produceras i Sverige

BESTÄLLNING
Lådan levereras komplett med inneroch ytterlåda samt sugband och lock.
Man kan även beställa extra innereller ytterlådor, lock, sugband på rulle
eller färdigklippta längder.
MATERIAL
Lådan är gjord i tålig, specialkomponerad plastkvalitet, liknande
sopkärl för t ex. kyrkogårdar och
fastigheter.
MILJÖ
MobilPlant-lådan är 100% återvinningsbar. Svensktillverkad med till största
delen förnybar energi
GARANTI
15 års garanti. (Alla lådor är daterade
med år och månad).

VATTENMAGASIN 8 liter
18

