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Aqua-LT™ tunnelfaskine
– hurtig, enkel og multianvendelig

N
YT PR

O
D

U
K

T I SER
IE

N

Hållbar TRÄDPLANTERING
– med fokus på återvinning och nedbrytbarhet
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Hållbar TRÄDPLANTERING

ArborMesh™ bevattningsnät
En enkel och innovativ metod för att förbättra växtvillkoren för 
nyplanterade träd. Nätet är tillverkat av ett starkt, biologiskt 
nedbrytbart PLA-material och försvinner efter fem år i marken.

• En mer effektiv vattenfördelning bidrar till att göra träden 
 mindre känsliga för torka

• Fungerar som en vattenreservoar runt rotklumpen och i 
 bottnen av planteringshålet

• Kan kombineras med bevattningspåsar för enkel 
 och effektiv bevattningsanläggning

• Biologiskt nedbrytbar

ArborStrips™ bevattningsbitar
Tillverkade av biologiskt nedbrytbart PLA som försvinner efter 
fem år i marken. De 7 cm långa bitarna blandas ner i jorden och 
fungerar förutom som vattenbehållare även som ett jordstruk-
tursförbättrande, dränerande och vattenfördelande element.

• 1 kg ArborStrips™ absorberar cirka 8 gånger mer vatten än 
 1 kg LECA

• Används i förbindelse med:

 o  Takträdgårdar
 o  Växtbäddar, upphöjda bäddar och växtlådor
 o  Utrullning av rullgräs / gräsmatta

• Biologiskt nedbrytbart

• 1 påse innehåller 10 liter som är tillräckligt för 1 m3 jord

Priser

Varunummer Produktbeskrivning Mått Per rulle 5+ rullar

AMB5/06/120/2000 ArborMesh™ 5 års bevattningsnät 1,2 m i rullar av 20 lpm. SEK 3.695,00 SEK 3.340,00

OBS! När nätet sträcks ut till en kvadrat är dess faktiska storlek 5,2 m x 14 m - alltså 73 m2. Nätet är 6 mm tjockt.

Priser

Varunummer Produktbeskrivning Mått 1–20 påsar 21+ påsar

ASB5/06/1/7 ArborStrips™ i påsar av 10 liter 70 x 10 mm. 6 mm tjock. SEK 168,50 SEK 162,00
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Hållbar TRÄDPLANTERING - med fokus på återvinning och nedbrytbarhet

RootLock™ för uppbindning under jord
Här får man alla fördelarna av en konventionell uppbindning 
under jord samtidigt som man får en hållbar, biologiskt ned-
brytbar och CO2-reducerad lösning.

• Ersätter pålen för uppbindning och man slipper alltså 
 att fälla ett träd för att plantera ett annat.

• Tillverkad av Cradonyl som är 100% biologiskt nedbrytbar  
 bioplast av avfall från livsmedelsindustrin.

RootLock™ bevattningsrör
Ska man etablera ett bevattningssystem för en kortare period 
på 2-3 år är bevattningsröret från RootLock™ lösningen efter-
som att det är tillverkat av biologiskt nedbrytbar bioplast.

• Tillverkad av Cradonyl som är 100% biologiskt nedbrytbart 
 bioplast av avfall från livsmedelsindustrin.

• Komplett sortiment av tillbehör inkl.:

 o  T-stycke
 o  Stängd slutplugg/lock

Priser

Varunummer Produktbeskrivning Mått Per st.

68RLKS RootLock™ jordankare av bioplast för träd - per st. Stamomkrets 15-25 cm SEK 87,00

RLR10/50 RootLock™ uppbindningsrep av bioplast - per rulle 50 m SEK 339,00

DSRL/S
Drivstångsset (inkl. stång för skapandet av hål

+ stång för installation)
- SEK 860,00

RLKS68/TK/S Uppbindningsset för 4 träd. Inkl. 16 ankare och en rulle rep SEK 1.743,00

Det behövs 4 ankare + 12,5 löpmeter rep per träd

Priser

Varunummer Produktbeskrivning Mått Per st.

RLVR/50 RootLock™ bevattningsrör av bioplast ø80 mm - per rulle 50 m SEK 3.263,00

RLTS RootLock™ T-stycke av bioplast - per st. ø80 mm SEK 130,00

RLEP RootLock™ slutplugg av bioplast - per st. ø80 mm SEK 60,00



Bæredygtig TRÆPLANTNING

Tillsammans kan vi göra en skillnad i 

kampen mot plast i haven!

• Tillverkad av plast från gamla fiskenät, rep och trålar från 

 hamnar i Skandinavien och andra länder

• Stöder Operation Clean Sweep - en global rörelse för att  

 skydda haven mot plastavfall

• Komplett livscykel för produkterna: Milford erbjuder hämtning 

 av använda eller kasserade överdrag för återvinning hos våra 

 godkända partnerföretag

• Stöder FN:s mål 12 – Säker, hållbar konsumtion och produk- 

 tionsmetod samt mål 14 - Livet i havet

BlueOcean™ bevattnings- /avluftningsöverdrag

Priser
Varunummer Produktbeskrivning Mått Per st.

BLVD/D BlueOcean™ bevattningstäcke ø100 mm Passar till ø60, ø80 och ø100 mm bevattningsrör SEK 148,00
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