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Aqua-LT™ tunnelfaskine
– hurtig, enkel og multianvendelig
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Bæredygtig TRÆPLANTNING
– med fokus på genanvendelse og nedbrydelighed
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ArborMesh™ vandingsnet
Enkel og innovativ måde at forbedre vækstvilkårene for 
nyplantede træer. Nettet er fremstillet i et kraftigt, bioned-
brydeligt PLA materiale og forsvinder efter 5 år i jorden.

• Mer effektiv vandfordeling giver træer, som er mindre 
 følsomme overfor tørke

• Fungerer som et vandreservoir omkring rodklumpen og i 
 bunden af plantehullet

• Kan kombineres med vandingsposer for enkel 
 og effektiv etableringsvanding

• Bionedbrydelig

ArborStrips™ vandingsstykker
Fremstillet af bionedbrydeligt PLA, der forsvinder efter 5 år i 
jorden. De 7 cm lange stykker blandes i jorden, og fungerer ud 
over som vandreservoir også som et jordstrukturforbedrende, 
drænende og vandfordelende element.

• 1 kg ArborStrips™ absorberer omkring 8 gange så meget 
 vand, som 1 kg LECA

• Bruges i forbindelse med:

 o  Taghaver
 o  Plantebede, højbede og plantekasser
 o  Udlægning af rullegræs/græsplane

• Bionedbrydelig

• 1 pose indeholder 10 liter, som rækker til 1 m3 jord

Priser

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Pr. rulle 5+ ruller

AMB5/06/120/2000 ArborMesh™ 5 års vandingsnet 1,2 m, i ruller af 20 lbm. Kr. 2.625,00 Kr. 2.365,00

OBS! Nettets faktiske størrelse, når det strækkes til en kvadrat er 5,2 m x 14 m- altså 73 m2. Nettet er 6 mm tykt.

Priser

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner 1–20 poser 21+ poser

ASB5/06/1/7 ArborStrips™ i poser af 10 liter 70 x 10 mm. 6 mm tyk. Kr. 119,50 Kr. 115,00
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RootLock™ underjordisk opbinding
Her får man alle fordelene fra almindelig underjordisk op-
binding og samtidig en bæredygtig, bionedbrydelig og 
CO2 reducerende løsning.

• Erstatter opbindingspælen således at der ikke skal fældes  
 ét træ for at plante et andet.

• Produceret i Cradonyl, en 100% biologisk nedbrydelig 
 bio-plastik af affald fra fødevareindustrien.

RootLock™ vandingsrør
Skal man kun udføre etableringsvanding i en periode på 2-3 år, 
er RootLock™ vandingsrør løsningen, da den er fremstillet af 
bionedbrydelig bioplast.

• Fremstillet af Cradonyl, en 100% biologisk nedbrydelig 
 bio-plastik af affald fra fødevareindustrien.

• Komplet sortiment af tilbehør inkl:

 o  T-stykke
 o  Lukket endeprop/dæksel

Priser

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Pr. stk.

68RLKS RootLock™ jordanker i bio-plast, til træer - pr. stk. Stammeomkreds 15-25 cm 62,00

RLR10/50 RootLock™ opbindingsreb i bio-plast - pr. rulle 50 m 242,00

DSRL/S
Drivstangssæt (inkl. stang til forlavning af hul

+ stang til installation)
- 610,00

RLKS68/TK/S Opbindingssæt til 4 træer. Inkl. 16 ankre og 1 rulle reb 1234,00

Der anvendes 4 stk. anker + 12,5 lbm reb pr. træ.

Priser

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Pr. stk.

RLVR/50 RootLock™ vandingsrør i bio-plast ø80 mm - pr. rulle 50 m 2310,00

RLTS RootLock™ T-stykke i bio-plast - pr. stk ø80 mm 92,00

RLEP RootLock™ endeprop i bio-plast - pr. stk ø80 mm 42,00
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Sammen kan vi gøre en forskel i 

kampen mod oceanplast!

• Fremstillet af plast fra gamle fiskenet, reb og trawl fra 

 havne i Skandinavien og andre lande

• Støtter Operation Clean Sweep – en global bevægelse til 

 beskyttelse af verdenshavene imod plastisk affald

• Komplet produkt-livstids-cyklus: Milford tilbyder afhent- 

 ning af brugte eller kasserede dæksler til genanvendelse 

 hos vores godkendte partnervirksomheder

• Støtter FN mål 12 – Sikrer bæredygtigt forbrug og produk- 

 tionsformer samt mål 14 – Livet i havet

BlueOcean™ vandings-/udluftningsdæksel

Priser
Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Pr. stk.

BLVD/D BlueOcean™ vandingsdæksel, ø100 mm Passer til ø60, ø80 og ø100 mm vandingsrør 105,00
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