Splendor Färdig Rabatt®

S P L E N D OR FÄRD I G RAB AT T ®

Splendor Färdig Rabatt® är den
perfekta lösningen när du vill ha
ett snabbt resultat utöver det
vanliga. Det enda som behövs är
ett beslut, vilken rabatt som passar
bäst. Välj bland 13 olika karaktärsrabatter som t.ex. Mormorsrabatten, Svalkande Skugga, Solstrålar
eller Magnus med Vänner. De olika
rabatterna presenteras på sida 2.

denna levereras tillsammans med
Splendors praktplantor.
Rabatterna har ett fast kvadratmeterpris så det är enkelt att räkna
ut kostnaden. Kvadratmeterpriset
är 530 kr oberoende vilken rabatt
som beställs. Priset är ett nettopris
och moms tillkommer.

Rabatterna har bredd användningsområde och fungerar lika bra
i den nyanlagda rondellen, som på
kyrkogården eller varför inte i den
privata trädgården.

Vid beställning av Splendor Färdig
Rabatt® behöver vi få information
om rabattens mått, form, läge och
gärna också jordmån och andra
förutsättningar. Allt för att ni få ett
så bra resultat som möjligt.

En individuellt anpassad planteringsplan tas fram av oss och

Minsta yta för projektering är 10
kvm.

Splendor Färdig Rabatt®

S P L E N D OR FÄRD I G RAB AT T ®

Rabatter som innehåller både buskar, barr, perenner, klängväxter
och solitärer.
Ljus Sommarnatt En ljuvligt ren och fräsch rabatt med vita, ljusa toner
och krispigt grönt. Växter i rabatten är t.ex. getriset Cool Splash™, vita
sorter av hortensia, rudbeckia, fingerborgsblomma, iris, ormbunkar och
någon vitblommande solitärbuske.
Klassisk Elegans En sober och stilig rabatt. Går i toner med blå-lila-vita
och rosa/röda färger. Växter i rabatten är t.ex. rödbladig fläder, hortensior, rosen Thérèse Bugnet, salvior och vita kungsljus. Kompletteras med
elefantgräs, t.ex. miskantusgräs ’Morning Light’.
Solstrålar En charmig och glad rabatt som blommar hela sommaren.
Växter i rabatten är t.ex. ljusgula och crémefärgade sorter av trädgårdssmörboll, dagliljor, rosor och tokar. Klottujor och ett par solitärbuskar
ger stadga och struktur.
Svalkande Skugga En harmonisk och frodig rabatt med vackra växter
lämpliga för skugga. Växter i rabatten är t.ex. vintergröna prydnadsbuskar, silverbenved, funkior, ormbunkar och några silverax som sticker upp.
Svensk Natur Med naturen som inspirationskälla blandas här svenska
enar med buskar, perenner och klängväxter i milda toner. Växter i
rabatten är t.ex. blåbärstryet Anja®, gillenia, fackelblomster, salvia och
klematis.
Mormorsrabatt En underbar romantisk rabatt med ”gammaldags”
växter i skön förening. Växter i rabatten är t.ex. syren, rosor, aklejor,
fänrikshjärtan, stormhatt, fingerborgsblommor, riddarsporrar, pioner och
stenkyndel.

Nedanstående rabatter består till största del av Splendor Solitärperenner® och perenner av standardkvalitet, varav Splendor
Solitärperenner® utgör minst 75%.
Eld och Aska En rabatt med glödande gul-orange-röda färger och grå
inslag. T.ex. höstöga, daglilja och kopparstarr.
Gräddtårtan En blomstertårta i rosa, blått, silver och en gnutta gult.
T.ex. rosa höstanemon, salvia, lammöron och daglilja.
Rosa Pastell En rabatt i den rosavioletta färgskalan. T.ex. röd solhatt,
anisisop, kantnepeta och syrenbuddleja.
Inte bara Blommor En rabatt med fokus på växternas bladverk. T.ex.
höstsilverax, funkia, ormbunkar och klätterhortensia.
Magnus med Vänner En rabatt inspirerad av den amerikanska prärien.
T.ex. rosenflockel, röd solhatt, rödkvanne, temynta och gräs.
Sval Elegans En rabatt i ljusa pastellfärger, vitt och silver. T.ex. malva,
perovskia, glansälväxing och rosmarinvide.
Svensk Romantik En fräsch rabatt med perenner i blått, lila, gult och
lime. T.ex. daglilja, salvia, iris, daggkåpa och gulbladig fläder.
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