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Vårsäsongens nya användbara trädgårdsprylar!
Klippning, trimning och bevattning är nödvändigt i trädgården nu när våren snart gör entré. Gardenas nyheter
ser till så att trädgårdssäsongen kan starta med bästa
möjliga förutsättningar.
Turbotrimrar med både styrka och finess
För att ergonomin ska vara den bästa har Gardenas två
nya elektriska turbotrimmers med teleskopskaft och vinkeljustering på handtaget. Modellen ComfortCut har även ett
trimmerhuvud som går att justera mot skaftet vilket gör att du
kommer åt på de mest svåråtkomliga ställena.
Andra smarta detaljer är kabelklämman som ser till så att
förlängningskabeln inte lossnar av misstag och växtskyddsbygeln som skyddar så att man inte kommer för nära och
riskerar att klippa av blommor i rabatten. Den vinkelräta
kantklippningen med fällbara hjul gör att dessa turbotrimrar
även kan användas för att trimma överhäng i gräsmattan.
Cirkapriser: EasyCut 400/25, 560 kr. ComfortCut 450/25,
730 kr.

Koppla borsten till vattenslangen och skura
Gardena Kulledad tvättborste och Kulledad skurborste är effektiva tringelformade borstar som gör det enkelt att rengöra
på svåråtkomliga ytor som hörn och vinklar. Borstarna tillhör
Gardena Cleansystem där du enkelt kopplar ett Cleansystemskaft till det passande redskapet och Gardena-slangen ansluts
sedan till vattenkranen.
Tvättborsten med mjuk borst för känsliga ytor är lämplig för
rengöring av persienner, växthus och vinterträdgårdar medan
skurborsten med hård borst för grova ytor lämpar sig för rengöring av exempelvis terrasser och trappor.
Gardena Cleansystem-skaft för rinnande vatten har behållare för rengöringsmedel och steglöst inställbart vattenflöde.
Aluminiumskaftet har ett greppvänligt kompositytskikt och är
teleskopiskt, från 155 – 260 cm.
Cirkapriser: Teleskopskaft för rinnande vatten, 600 kr.
Kulledad skurborste och Kulledad tvättborste, 320 kr/st.

Nya ComfortCut 450/25 har ett trimmerhuvud som kan justera mot
skaftet så att du kommer åt på svåråtkomliga ställen.

Gardena Kulledad skurborste är kopplad till vattenslangen via skaftet
och rengör effektivt grova ytor som terasser och trappor.
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Tysta, lättkörda precisionsgräsklippare
Gardenas nya lättkörda Classic cylindergräsklippare 400
och 400 C har båda en beröringsfri klippteknik som innebär
att cylinder och bottenblad inte rör varandra. Detta gör att
stråna plockas upp och klipps av ungefär som med en sax.
Resultatet blir en jämn och tyst gång.
Klipphöjden kan justeras i fyra steg (12–42 mm) och den
härdade, klibbskyddade klippcylindern av kvalitetsstål med
slipat bottenblad ger riktigt fina snitt.
Classic 400 är lämplig för gräsmattor upp till 200 kvm,
Classic 400 C för gräsmattor upp till 250 kvm.
Cirkapriser: Classic 400, 1 050 kr, Classic 400 C, 1 350 kr.

Smart väggslangbox för enkel vattning
Med Gardenas Comfort väggslangbox 35 Roll-up har du
slangen snyggt och praktiskt förvarad och du slipper smutsiga händer, tungt vevande och böjd rygg när du vattnar.
När det är dags att vattna drar du ut önskad längd, när du
är klar och gör ett litet ryck i slangen rullas den enkelt ihop.
Comfort väggslangbox 35 Roll-up har en 35 m lång slang.
Väggfästet gör det möjligt för slangvindan att vridas 180°
vilket förhindrar veck på slangen. Vindan kan även vikas in
mot väggen för att inte ta onödig plats.
Cirkapris 1 400 kr.

Trädgårdsslangar av riktigt hög kvalitet
En trädgårdsslang av bra kvalitet ska vara enkel att hantera, tåla ett högt vattentryck och hålla tätt mellan slang och
slanganslutning. Gardenas nya trädgårdsslangar Classic,
Comfort Flex, Comfort HighFlex och Premium SuperFlex uppfyller allt detta. De tre sistnämnda är dessutom utrustade med
en s.k. Power Grip-profil vilket garanterar en perfekt anslutning
mellan slang och slanganslutning genom en helt ny teknik. En
positiv bieffekt blir även att den upphöjda profilen gör slangen
enklare att rulla upp. Alla fyra slangarna är självklart fria från
ftalater och tungmetaller och uv-beständiga samt har en textil
av hög kvalitet som gör att slangarna är tryckbeständiga och
håller formen. Trädgårdsslangarna tål mellan 22–35 bars tryck
beroende på modell. Pris från 260–970 kr.

För ytterligare information kontakta Husqvarna och Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Per PR och Nicklas Bergqvist, nicklas@perpr.se, 08-400 255 16.
Högupplösta bilder, fakta och prisuppgifter hittar du på perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80, press@husqvarna.se.
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