


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 mycket glädje utan problem. 

Många av sorterna passar utmärkt i offentliga mil-
jöer eftersom att de är både robusta och tåliga. 

 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.                  

I massplanteringar sprider 
rosorna färgglädje 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. Några inspirerande förslag:
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ROSSERIEN EASY ELEGANCE®

 ChAmpAgne Wishes            
  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.

 CAlypso                            nyhet 2018           
  Rosa (Moderna Buskros-gruppen) CAlypso (’Baiypso’) Easy Elegance®-serien
  modern buskros CAlypso

En kompakt ros med rundat växtsätt och 
riklig blomning. Aprikosrosa dubbla blom-
mor som bleknar mot ljusrosa. Blommar 
kontinuerligt hela växtsäsongen. Glänsande 
mörkgrönt bladverk. Trivs i sol. Idealisk som 
accentbildare i trädgården. Rotäkta. 

Höjd och bredd 60 cm.
Zon 1-3.

 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.         



 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.                                                 

 DAyDReAm
  Rosa (Moderna Buskros-gruppen) DAyDReAm (’Baieam’) Easy Elegance®-serien
  modern buskros DAyDReAm 

En lågväxande kompakt buskros som 
blommor hela sommaren från juli månad 
till september/oktober. Massiva blomklasar 
med ljuslila blommor som har en angenäm 
doft. Används som marktäckare eller som 
låg blommande häck. Rensar bra och är 
regntålig. Motståndskraftig mot svartfläcks-
sjuka och andra svampsjukdomar. Rotäkta. 
Planteras i full sol. 

Höjd 60 cm.
Zon 1-3(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.                                                 


