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Forkle i ekte skinn
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2018

Artikkel 613133
Skinnforkle i ekte bøffelskinn. Foret på innsiden, slik
at det er mykt mot klærne. To lommer foran samt en
hempe for å henge fast noe. Regulerbar nakkerem.
Passer like godt til henne, som til han. One size

Forkler med lommer i denim

Artikkel 1547
FORKLE, MIDJELANG
Forkle i 100% bomullsdenim
med tre små lommer og en
stor lomme med trykknapper. To løkker som er praktiske å henge småredskap i.
Størrelse: L76 x B80 cm

Pleie for hagehender
Artikkel 1077
Garden Time håndsalve. Økologisk
håndpleie for tørr og ekstra utsatt
hud som mykgjør dine hender.
Håndgjort svenskprodusert naturprodukt. Inneholder; økologisk
olivenolje, bivoks, økologisk kokos,
økologisk sheasmør, risklivoks, ullfett, rosmarinantioxidant. Glutenfri
og fri for konserveringsmiddel.
vekt: 65 ml
Artikkel 1076
Skrubb med pimpesten.
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Artikkel 1280
FORKLE, MIDJEKORT
Forkle i 100% bomull med
tre små lommer og en stor
lomme, alle med trykknapper. To løkker som er praktiske å henge småredskap i.
Vintage stil. Bredde: 67 cm,
Høyde: 37 cm

Artikkel 1279
FORKLE, LANGT
Forkle i 100% bomullsdenim. Praktisk med tre
mindre lommer foran,
og en stor, alle med
trykknapper. Justerbar
nakkerem. Bredde 67 cm,
Høyde 63 cm

Artikkel 1546
Hatt i denim
Hatt i 100% bomull med
for. Vintage stil. One size.
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Til kirkegården.
Vi får erfaring med å holde en grav eller fler. Disse
selvvannende kassene er et norsk produkt som letter på
oppgaven. Det finnes variant for gravsted og urnested.
Sammen med Osmocote gjødseltabletter, får du en
optimal vekstsesong.

Selvvanningskasser for nedgravning.

Finnes i flere størrelser. Ideell for gravsteder, langs husveggen for planter i drivhus. Produsert i resirkulert
materiale. Kantene gir en fin overgang mellom bed og
gressplen.

Artikkel 8159383
Chantal lysholder, kobbermalt metall. Glass.
Høyde: 15x 130 cm
1 stk/pk.

Prinsipp:
Todelte kasser der man planter i den øverste og fyller
vann i den nederste. Vannet trekker opp gjennom veker.
Dette kalles kapillærvanning.
TIPS
. Hvis det er leirgrunn, grav ca. 15 cm dypere enn selve
kassen. Fyll så opp med singel eller lecakuler, og plasser
kassen oppå dette laget. Dette gir god drenering hvis det
skulle regne mye, og vannet trenger et sted å renne ut.
. Plasser kassen på en slik dybde at den øverste kanten går
i flukt med gress-plenen rundt. Da unngår man skader fra
gressklipper.
. Bruk langtidsgjødsel i jorda. Da vil blomstene bli vesentlig kraftigere og frodigere.
. Plante tett for å unngå ugress

Osmocote exact gjødelstabletter

Med Osmocote kan du gi svært riktig dosering på en
enkel måte.
. De er enkle å skyve ned i vekstmediet.
. Egner seg til planter i krukker og hengeplanter i ampler.
. Tilstrekkelig gjødsel gjennom hele vekstsesongen.
. Produsert med et vannløselig limsystem.
. Etter anbringelse oppløses tablettene i løse granulater.
. Avgir næring til plantene avhengig av temperatur og
vann.
. Beregne ca 1 tablett pr plante.
Artikkel 620481
Osmocote exact tablett 3-4 mnd
Pose a 10 stk

Artikkel 674270
Nedgravningskasse for kistegravsted.
Mål: 16/11 (jord/vann) 51 x 39 x 21 cm
Artikkel 674273
Nedgravningskasse halvmåneformet,
for urnegravsted.
Mål: 10/5 (jord/vann)28 x 26 x 21 cm.

Artikkel 620481
Osmocote exact tablett 3-4 mnd
Pose a 20 stk
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Sart porselen og Norsk skifer
Skifer til servering av de flotteste forretter. Tåler oppvaskmaskin. Norsk skifer fra
Otta.
Koppene er bare så nydelige, super romantiske, og for en gave-idè. Litt “Hageporselen” hører med til pausen.

485,6 stk/

Norsk
produkt
0,stk/25
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Artikkel 50289
Skifer frokostbrikke 10x13 cm
6 stk/pk
Artikkel 50331
Skiferbrikke 25 x x13 cm. Knotter under i hvert hjørne.
1 stk/pk

Artikkel 12021
Gaveeske med to krus og porselens-skjeer. Blomster
i sarte farger 2x300 ml. Italiensk design. Fine bone
China.
Artikkel 12023
Gaveeske med et krus med sil og lokk. 1 x 300 ml.
Fine bone China.

Artikkel 25002
Gaveeske med Fruktkrus med
kirsebær. Italiensk design. 1x250 ml.
Porselen fremstillet i Kina.
1 stk
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Artikkel 25001
Gaveeske med Fruktkrus med jordbær.
Italiensk design. 1x250 ml.
Porselen fremstillet i Kina.
1 stk

Artikkel 25005
Gaveeske med Fruktkrus jordbær med
sil og lokk. 1x250 ml. Porselen fremstillet i Kina.
1 stk
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Populær hagedekor.

Artikkel 1763
Rosekule med kongle, rød
glasskule.

Artikkel 1573
Fakkeboksholder med
dekorkule i rustent metall.

Artikkel 1764
Rosekule med frosk, grønn
glasskule.

Mystisk rosekule i to farger.

Rosekulen tar tankene til en roseknopp som er på vei til å springe ut.
En Rosekule var vanlig i Europas
hager. Den skulle plasseres blant
blomstene og i urtehagen, og opp gaven var først og fremst å bringe
lykke og fremgang. Rosekulen
beskyttet også mot sykdommer og
forhindret dårlig vekst, og skulle
bringe gode avlinger.
Materiale: Jern
Høyde: 120cm
Diameter: 10cm glasskule

Artikkel 1802
Spisende høne i metall.
32cm bred & 29cm høy +
10cm pinne
Artikkel 1636
FUGLEBAD, stort
Kompositmaterial.
Diameter 31 cm, 80 cm tau.

Artikkel 1512 - 1513
ØGLE, i jern
Lengde: 24 cm

Artikkel 1527
KRANS, malt metall.
Kobberfarge. Bredde: 30 cm
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Kurv for enhver anledning!

Kurvene er solide og passer utmerket for oppbevaring av f. eks. tepper ved uteplassen, til epler
når høsten kommer eller for ved ved utepeisen.
Trådkurvene kan også benyttes når du skal
samle inn alt løvet om høsten.

Artikkel 8405503
Willow kurv oval. Stor
Mål: 55x47xH31/39 cm
1 stk/pk
Artikkel 8405502
Willow kurv oval. Medium
Mål: 47x41xH28/35 cm
1 stk/pk

Artikkel 8405303
Willow kurv rund. Stor
Mål: 61xH46/56 cm
1 stk/pk

Artikkel 8405501
Willow kurv oval. Liten
Mål: 38x33xH22/29 cm
1 stk/pk

Artikkel 8405302
Willow kurv rund. Medium
Mål: 49xH38/47 cm
1 stk/pk
Artikkel 8405301
Willow kurv rund. Liten
Mål: 36xH30/38 cm
1 stk/pk

Artikkel 8440303
Craft trådkurv, stor.
Mål: 40x32/H 38 cm
1 stk/pk
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Artikkel 8440302
Craft trådkurv, medium.
Mål: 35x28/H 34 cm
1 stk/pk

Artikkel 8440301
Craft trådkurv, liten.
Mål: 30x24/H 30 cm
1 stk/pk
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Praktiske sekker og noen flotte potteskjulere
Liten og lett sekk som alltid kan være med.
Sekk i samme fallskjermstoff som hengekøyene fra
Ticket To The Moon. Sekken veier ingenting, og får
enkelt plass i lomma, veska eller under setet på sykkelen. Du har alltid med deg en liten sekk i tilfelle du
skulle komme over noe du skal bære på.
– Volum: 15 L
– Kapasitet: 15 kg
– Vekt: 90 g

Artikkel 540837
Back Pack sekk,
Brun/gul
1 stk/pk

Artikkel 8157483
Chantal potte, kobbermalt
metall. 36x27x H 27 cm
1 stk/pk

Artikkel 541140
Back Pack sekk,
Grønn/gul
1 stk/pk

Artikkel 8157483
Chantal potte, kobbermalt
metall. 33x26x H25 cm
1 stk/pk
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