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® Easy Elegance® - rosor alla kan odla

Lättskötta, friska och blomvilliga rosor!
Easy Elegance® är en fantastisk rosserie som gör 
att verkligen alla kan odla vackra, eleganta rosor. 

De har sitt ursprung i moderna rosor som korsats 
med sorter som valts ut för sin vackra och rikliga 
blomning. Resultatet är härdiga, sjukdomsresisten-
ta och rotäkta rosor som uppvisar en imponerande 
färgvariation. Med Easy Elegance®-rosor i rabatten 
får du rosor som ger mycket glädje utan problem.  

Rotäkta rosor 
Alla Easy Elegance®-rosorna är 
rotäkta. Rotäkta rosor är mer här-
diga än ympade rosor och efter 
en riktigt kall vinter har de kraft 
att komma tillbaka. Easy Elegan-
ce® ger både privatpersoner och 
professionella trädgårdsanläg-
gare ytterligare en anledning att 
plantera rosor i sin trädgård - de 
är verkligen rosor som man lyckas 
med och som alla kan odla.

Okulerad 

I massplanteringar ger 
rosorna färg under hela 

sommaren.

Mixa och matcha rosor 
med perenner, buskar 

och annueller.

I stora dekorativa krukor 
på din uteplats eller 

framför entrén.

Rosorna som passar överallt
Easy Elegance® kan planteras i många olika sammanhang. Här är några:

Rotäkta
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RossERIEn EAsy ElEgAncE®

Champagne Wishes            NYHET 2015! 
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Champagne Wishes (’BAIcham’) Easy Elegance®-serien
modern buskros Champagne Wishes 

Vackert blommande ros med kraftigt, 
buskigt, upprätt växtsätt. Blommar rikligt 
i juli-augusti till september/oktober, med 
medelstarkt doftande, vita blommor som är 
svagt aprikosfärgade då de slår ut. Rensar 
bra. Full sol. Rotäkta. Utmärker sig med sin 
blomning och goda motståndskraft mot 
svampsjukdomar. Fick omdömet ”bra/
mycket bra” i det stora svenska rostestet 
2012-2015.

Höjd och bredd 40-60 cm.
Zon 1-4.

all the Rage
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) all the Rage (’BAIrage’) Easy Elegance®-serien
modern buskros all the Rage 

Flerfärgad ros som skiftar från klarröda 
knoppar till blommor i rosa-orange-varm-
gult. Blommar kontinuerligt och rikligt från 
juni till oktober med enkla söta blommor. 
Håller färgen bra och tål regn. all the Rage 
har ett friskt grönt bladverk och rundat växt-
sätt. Trivs i full sol. Rotäkta. En mycket frisk 
och vital ros med vackra blommor. Fick om-
dömet ”bra/mycket bra” i det stora svenska 
rostestet 2012-2015.

Höjd och bredd 50-60 cm.
Zon 1-4.                  

Sortimentet
Easy Elegance®-sortimentet reviderades efter att resultatet från 
’Kvalitetslyft för rosor i sverige’ sammanställdes. Kvar i sortiment 
är numera bara friska, härdiga sorter med många fördelar som 
gör det enkelt för alla odla rosor. 

2012 startades ett stort provodlingsprojekt ’Kvalitetslyft för rosor 
i sverige’ i regi av Rosens Dag. syftet var att ta reda på härdig-
het och sundhet för de 3 100 rosor som ingick i testet. Rosför-
ädlare som deltog i projektet var bl.a. Tantau, Kordes, Poulsen, 
Austin och Bailey nurseries som står bakom Easy Elegance®. 

Vill du läsa mer om ’Kvalitetslyftet för rosor i sverige’ gå in på                                              
www.rosensdag.se/projektet-kvalitetslyft/
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CoRal Cove
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) CoRal Cove (’BAIove’) Easy Elegance®-serien
modern buskros CoRal Cove 

Tre önskningar i en: spännande färgskala, 
nätt storlek och mycket frisk. Blommar rik-
ligt och kontinuerligt från mitten av juni till 
mitten av oktober. Medelstark doft. Rensar 
bra. Färgen går från mörkt rosa i ytterkant 
till orange och avslutas med gult i mitten. 
Färgskalan gör CoRal Cove lätt att kombi-
nera med andra växter – speciellt perenner. 
Trivs i full sol. En bra ros med god mot-
ståndskraft mot svampsjukdomar. Rotäkta.

Höjd och bredd 40-60 cm.
Zon 1-4.         

DayDReam
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) DayDReam (’BAIeam’) Easy Elegance®-serien
modern buskros DayDReam 

Flerfärgad ros som skiftar från klarröda 
knoppar till blommor i rosa-orange-varm-
gult. Blommar kontinuerligt och rikligt från 
juni till oktober med enkla söta blommor. 
Håller färgen bra och tål regn. all the Rage 
har ett friskt grönt bladverk och rundat växt-
sätt. Trivs i full sol. Rotäkta. En mycket frisk 
och vital ros med vackra blommor. Fick om-
dömet ”bra/mycket bra” i det stora svenska 
rostestet 2012-2015.

Höjd och bredd 50-60 cm.
Zon 1-4.                  

Fiesta
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Fiesta (’BAIsta’) Easy Elegance®-serien
modern buskros Fiesta  

Polkagrisrandiga doftande blommor i mör-
krosa och vitt. Blommar kontinuerligt och 
mycket rikligt från juni till september/okto-
ber. Välj Fiesta om ni vill att rosenrabatten 
ska sticka ut och ”spraka”. svag doft. Mörk-
gröna, glansiga blad. Frisk, vital och robust 
buskros som rensar bra och är regntålig. 
soligt läge. Rotäkta. lämplig för offentliga 
planteringar.

Höjd och bredd 60-80 cm.
Zon 1-4.                                                 



RossERIEn EAsy ElEgAncE®

Funny FaCe
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Funny FaCe (’BAIface’) Easy Elegance®-serien
modern buskros Funny FaCe 

Upprätt, buskigt, rundat växtsätt. Buskros. 
Rosa-vita, halvdubbla, doftande blommor. 
Blommar kontinuerligt, rikligt till överdådigt 
juli till september. Behåller färgen bra, ren-
sar bra och är regntålig. svag doft. grönt, 
glänsande bladverk. Röda nypon under 
hösten. sol. Väldränerat. Passar fint i rabat-
ter, som häck och solitär. Rotäkta. Fick om-
dömet ”bra/mycket bra” i det stora svenska 
rostestet 2012-2015.

Höjd och bredd 60-100 cm.
Zon 1-5.                                                 

golDen eye
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) golDen eye (’BAIeye’) Easy Elegance®-serien
modern buskros golDen eye 

Enkla blommor med klart lysande rödo-
range kronblad och gyllene öga i talrika 
blomklasar. Blommar rikligt i juli-augusti 
till september/oktober. Håller färgen bra 
och är regntålig. svag doft. Buskigt, tätt 
och kraftigt växtsätt och friskt djupgrönt 
bladverk. Får stora vackra orange nypon. 
Trivs i soligt läge. Rotäkta. En mycket bra 
ros, frisk och härdig. Fick omdömet ”bra/
mycket bra” i det stora svenska rostestet 
2012-2015.

Höjd 60-100 cm, bredd 60-80 cm.
Zon 1-5. 

high voltage
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) high voltage (’BAIage’) Easy Elegance®-serien 
modern buskros high voltage 

Helt underbart vacker ros! Fyllda, dof-
tande gula rosor i klasar på stadiga stjälkar. 
Blommar i juni/juli-september/oktober. 
svag doft. Regntålig och rensar bra. Friskt 
mörkgrönt bladverk, nya skott är vackert 
röda. Kraftigt, buskigt växtsätt. Full sol. 
Mycket vacker, bra ros som är härdig och 
motståndskraftig mot svampsjukdomar. 
Rotäkta. lämplig för offentliga planteringar. 
Fick omdömet ”bra/mycket bra” i det stora 
svenska rostestet 2012-2015.

Höjd 60-80 cm, bredd 60-100 cm.
Zon 1-5.
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KashmiR
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) KashmiR (’BAImir’) Easy Elegance®-serien
modern buskros KashmiR

Underbart sammetslen mörkröd ros som 
liknar tehybrid-rosorna men med Easy 
Elegance®-seriens fördelar med sundhet 
och lättskötthet som kännetecken. Kraftigt, 
buskigt och upprätt växtsätt. Blomman är 
tätt fylld och passar bra som snittblomma. 
Blommar juni till september/oktober. svag 
doft. Trivs i full sol. Frisk och bra ros med 
god härdighet för att vara tehybrid. Rotäkta. 
Fick omdömet ”bra/mycket bra” i det stora 
svenska rostestet 2012-2015.

Höjd 60-100 cm, bredd 50-70 cm.                          
Zon 1-4(5).

little misChieF
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) little misChieF (’BAIief’) Easy Elegance®-serien
modern buskros little misChieF 

Blommar rikligt till överdådigt och kontinu-
erligt med små halvdubbla rosa blommor 
med vitt öga. Färgen bleknar något efter 
hand. lågt, buskigt växtsätt med mellan-
grönt, halvblankt bladverk. soligt läge. Per-
fekt att kanta rabatten med, använda som 
låg häck eller att odla i kruka. En frisk och 
bra ros med kompakt växtsätt och rik blom-
ning. Rotäkta. lämplig för offentliga plan-
teringar. Fick omdömet ”bra/mycket bra” i 
det stora svenska rostestet 2012-2015.

Höjd och bredd 40-60 cm.                                            
Zon 1-4.

mystiC FaiRy
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) mystiC FaiRy (’BAIfairy’) Easy Elegance0-serien 
modern buskros mystiC FaiRy

Kontinuerligt och rikligt blommande i 
juli-augusti med små dubbla röda blom-
mor med rosa inslag. Talrika blomklasar 
täcker plantan hela säsongen. Håller färgen 
ganska bra och tål regn. Kraftigt, utbrett 
buskigt växtsätt och vid knoppsprickningen 
skinande rött bladverk som efterhand färgas 
mörkgrönt. Full sol. Rekommenderas främst 
i lägre zoner. Rotäkta. 

Höjd 40-70 cm, bredd 50-80 cm.
Zon 1-4.
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pinK peaRls
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) pinK peaRls (’BAIrls’) Easy Elegance®-serien 
modern buskros pinK peaRls 

pinK peaRls gör verkligen skäl för sitt namn; 
hela busken är beströdd med mörkrosa 
”pärlor”! I blommans mitt öppnar sig ett 
vitt öga med gula ståndare. Blommar rikligt 
i juli-aug till september. Håller färgen bra 
och tål regn. Robust planta med kompakt, 
tätt och utbrett växtsätt gör den till en bra 
marktäckare. soligt läge. Vacker både som 
rabatt- och krukros. Rotäkta. Mycket bra 
ros, frisk och härdig. Fick omdömet ”bra/
mycket bra” i det stora svenska rostestet 
2012-2015.

Höjd 30-50 cm, bredd 40-60 cm.
Zon 1-4(5).

pinKtopia                           NYHET 2015! 
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) pinKtopia (’BAImas’) Easy Elegance®-serien
modern buskros pinKtopia 

Modern buskros med riklig blomning 
och mycket god motståndskraft mot alla 
svampsjukdomar. pinKtopia blommar rikligt 
i juli-augusti till kontinuerligt med rosa, 
halvdubbla, svagt doftande blommor. Det 
gröna bladverket får vacker röd nytillväxt 
som ger en fin kontrast mot det gröna.         
soligt läge. Rotäkta. 

Höjd 60-100 cm, bredd 40-60 cm.
Zon 1-4.  

sunRise sunset
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) sunRise sunset (’BAIset’) Easy Elegance®-serien
modern buskros sunRise sunset

Blommorna sitter i klasar och är fyllda rosa 
med aprikosfärgad mitt som ger ett spän-
nande färgspel. lätt doft. Blommar i juli-aug 
till kontinuerligt. Utbrett växtsätt och friskt 
bladverk. Utmärkt marktäckare. Trivs i soligt 
läge. Rotäkta. Mycket motståndskraftig mot 
alla svampsjukdomar. En frisk och bra ros 
för landets varmare zoner.                                  

Höjd och bredd 40-60 cm.
Zon 1-3(4).
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P R A K T  O C H  L I V S K R A F T

Telefon: 042 - 366105 (vx)
Fax: 042 - 367832

e-post: info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Splendor Plant AB, norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp

2016-05-17

sWeet FRagRanCe
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) sWeet FRaganCe (’BAInce’) Easy Elegance®-serien 
modern buskros sWeet FRaganCe 

Underbart doftande ros av tehybridtyp med 
aprikos blommor som med tiden går över 
i laxrosa. Knopparna går i olika nyanser av 
korall till orange. Medelstark doft. sorten 
behåller färgen och är regntålig. Blom-
mor och knoppar sitter i klasar på kraftiga, 
upprätta stjälkar vilket gör dem perfekta 
till snitt. Blommar kontinuerligt från juli till 
långt in på hösten. Full sol. En frisk och bra 
ros med doft och läcker färg. Rotäkta.

Höjd 50-70 cm, bredd 40-60 cm.
Zon 1-3(4).

yelloW submaRine
Rosa (Moderna Buskros-gruppen) yelloW submaRine (’BAIine’) Easy Elegance®-serien 
modern buskros yelloW submaRine

citrongula blommor som med tiden över-
går i krämvit nyans, vilket gör att flera gula 
toner kan ses på varje buske.  Blommar 
rikligt i juli-augusti till kontinuerligt. svag-
medelstark doft.  Kommer till sin fulla rätt 
i samplanteringar med andra buskar och 
perenner. En upprättväxande sort med kraf-
tigt växtsätt och ett friskt grönt bladverk. 
soligt läge.  Rotäkta. Fick omdömet ”bra/
mycket bra” i det stora svenska rostestet 
2012-2015.

Höjd 50-70 cm, bredd 40-60 cm.
Zon 1-4(5).

Med 16 olika varianter rosserien kan du välja ut de färger som 
passar bäst i din plantering eller rabatt. 

lycka till med de nya Easy Elegance-rosorna!


