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Stående växter exponeras, säljer och växer bättre!
Växter som blåser omkull skadas, skapar merarbete och kostar pengar. 

Hur kan detta problem förhindras?

Följande produkter har vi själva flera års positiva erfarenheter av. Efter förfråg-
ningar från våra kunder har vi nu valt att även tillhandahålla dessa till försäljning.
Se växtstöden som en investering som över tid sparar tid och pengar.  

Oneplant Rack
Genuin hållare för enskilda krukor som förhindrar att växterna faller 
omkull vid blåst. Passar till ett färre antal växter eller för att kunna styra 
avståndet mellan växterna. Säljs endast i 10-pack. 

Krukstorlek Diameter x Höjd Pris/st Pris över 10 år
3 L 16 x 12,4 cm 55 kr 5,50 kr/år

4L 17,9 x 13,9 cm 57 kr 5,70 kr/år 

5 L 20 cm 59 kr 5,90 kr/år

7,5 L 23 cm 79 kr 7,90 kr/år

10 L 25 cm 82 kr 8,20 kr/år

12 L 27 cm 84 kr 8,40 kr/år

15 L 29 cm 85 kr 8,50 kr/år

20 L 32 cm 87 kr 8,70 kr/år

Pris Oneplant Rack
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RACKS OCH TRÄDSTÄLL

Racks
Rejäla racks skapar ordning och reda samt ger ett professionellt intryck. Racksen 
finns i två varianter, Garden Center och Plantskola. Det är endast antalet kruk-
platser som skiljer varianterna åt. 

Pris Racks Garden Center

Krukstorlek Storlek L x B x H Krukplatser Pris/st Pris över 10 år
3 L 70 x 70 x 11,5 cm 16 st. 169 kr 16,90 kr/år

5 L 84 x 84 x 13,7 cm 16 st. 193 kr 19,30 kr/år

7,5 L 95 x 71 x 16,7 cm 12 st. 193 kr 19,30 kr/år

10 L 105 x 79 x 17,7 cm 12 st. 204 kr 20,40 kr/år

12-15 L 113 x 103 x 22 cm 9 st. 204 kr 20,40 kr/år

Racks Garden Center

Fördelar:
-  Växterna är alltid snyggt exponerade för kunderna. 
-  Plantorna håller sig upprätta och på samma avstånd.
-  Fungerar till flera olika typer av krukor. 
-  Smidiga och enkla att hantera. 
-  De mindre racksen kan användas uppe på displayborden.
-  Racks går utmärkt att kombinera med andra typer av växtstöd. 



RACKS OCH TRÄDSTÄLL

Pris Racks Plantskola

Krukstorlek Storlek L x B x H Krukplatser Pris/st Pris över 10 år
3 L 119 x 85 x 11,3 cm 35 st. 178 kr 17,80 kr/år

4 L 113 x 94 x 13 cm 30 st. 193 kr 19,30 kr/år

5 L 123 x 102 x 13,3 cm 30 st. 204 kr 20,40 kr/år

7,5 L 117 x 93 x 16,3 cm 20 st. 193 kr 19,30 kr/år

10 L 129 x 103 x 17,5 cm 20 st. 204 kr 20,40 kr/år

12-15 L 113 x 103 x 22 cm 9 st. 204 kr 20,40 kr/st

Racks Plantskola

Racks Plantskola är anpassade för att rymma fler krukplatser per racks än 
Racks Garden Center. I övrigt är det samma racks.

Fördelar: 
-  Lönsam investering för att slippa skadade plantor och att resa krukor. 
-  Växterna skyddas från uttorkning i och med att de inte välter omkull. 
-  Kan placeras på alla typer av underlag. 
-  Separerar växter med ett lämpligt avstånd. 
-  De är väldigt stabila och passar för alla typer av växter och träd. 
-  Racksen är staplingsbara och kan enkelt förflyttas med hjälp av truck.

Finns även modeller med distanser.  
Fråga efter mer info och priser!

En hel pall innehåller 150 st. racks.
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RACKS OCH TRÄDSTÄLL

P R A K T  O C H  L I V S K R A F T

Telefon: 042 - 366105 (vx) e-post: info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Splendor Plant AB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp

2020-04-07
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Trädställ

Stabil konstruktion som underlättar och synliggör träd på begränsad yta. 
Varje ställ har förankring till 10 träd. Ställningarna kan byggas på med ett 
tillbehör så att ännu fler träd får plats i trädstället.

Fördelar: 
-  Stället är enkelt och smidigt att hantera och flytta. 
-  Träd kan visas på nya säljande platser i trädgårdsbutiken.
-  Passar till alla typer av träd, oberoende av krukstorlek.
-  Kan kompletteras med tilläggsarmar för ytterligare tre träd per arm. 
-  Stället behöver inte förankras i marken.  

Antal trädställ Längd x Bredd x Höjd Pris/st Pris över 10 år
1-9 st. 160 x 68 x 103 cm 1 880 kr     188 kr/år

>10 st. 160 x 68 x 103 cm 1 695 kr     170 kr/år 

Tillbehör

Skyltställ 180 kr
Sidoarm till tre träd   75 kr
Trädhållare till sidoarm     3 kr

Pris Trädställ

Priserna gäller t.o.m. 2020-12-31. Fritt Svanshall.


