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Bästa kopplingen och nya trädgårdsslangar!
Power Grip är namnet på Gardenas nya teknik som gör
att kopplingen till trädgårdsslangen sitter bergsäkert.
De fyra nya slangarna är flexibla, rörliga och glider lätt
fram utan att vrida eller slå knut på sig själva.
Glöm att kopplingen släpper från vattenslangen. Tack vare
Gardenas nya teknik, Power Grip, fungerar koppling mellan
slang och slangkoppling perfekt. De griper fast i varandra
som kugghjul och gör att kopplingen sedan sitter bergsäkert.
Insidan av Gardenas nya trädgårdsslangar är täckta av ett
svart skikt som förhindrar oönskad algtillväxt. Den tjocka spiralnättextilen i nästa lager gör slangen tryckbeständig samtidigt som den är flexibel och rörlig. Den glider lätt fram utan
att varken vrida, eller slår knut på sig själv och det ger den
bästa förutsättningen för en praktisk och flexibel användning
av trädgårdsslangen i trädgården. På utsidan sitter en yttre
UV-beständig, genomskinlig och smutsavvisande ytterslang
som skyddar mot slitage.
Beroende på vilka behov man har finns tre olika modeller
av trädgårdsslangar att välja bland: Premium SuperFLEX,
Comfort HighFLEX och Comfort FLEX. Gardenas nya trädgårdsslangar finns i 13 mm och 19 mm i diameter. Det som
framför allt skiljer de olika modellerna åt är vilket sprängtryck
de klarar av. Premium SuperFLEX har ett maximalt sprängtryck på 35 bar, Comfort HighFLEX 30 bar och Comfort
FLEX 25 bar.
Enligt gällande standard använder Gardena inga tungmetaller eller mjukgörare (ftalater). Beroende på modell har
slangarna en garantitid på upp till 30 år.
Cirkapris Premium SuperFlex, 20 meter 13 mm, 440 kr.
Comfort HighFlex, 30 meter 13 mm, 370 kr. Comfort FLEX
säljs i set som innehåller två styck vattenkopplingar, varav en
stoppkontakt, en krankoppling och ett strålmunstycke, 280 kr.

De fyra nya trädgårdsslangar från Gardena är flexibla, rörliga och
glider lätt fram utan att vrida sig.

Tack vare en ny teknik, Power Grip, fungerar kopplingen mellan
Gardenas nya slangar och olika munstycken perfekt.

För ytterligare information kontakta Husqvarna och Ingrid Ekström, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarna.se
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.
Om Gardena
Gardena är ett varumärke inom Husqvarnakoncernen som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och
trädgårdstraktorer. Husqvarna är även ledande i Europa när det gäller bevattningsprodukter och en av världens största tillverkare inom kaputrustning och
diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Husqvarna erbjuder produkter till både konsumenter och professionella och har en försäljning i över 100
länder. Nettoomsättningen uppgick 2010 till 32 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15 000.

