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Nya, smarta hjälpredor till trädgården!
Hösten är mångas favoritårstid och det är inte särskilt
konstigt; luften är hög och klar och de vackra färgerna
är oemotståndliga. Än är det en hel del kvar att göra i
trädgården innan den faller i vintersömn och att samla
ihop löv och fallfrukt hör till höstarbetet. Med rätt redskap är det både roligare och går snabbare.
SAMLA FRUKT SOM FALLIT NED
Har man äppelträd på tomten så hör det till att en hel del
äpplen hamnar på backen. Plockar du upp fallfrukten tidigt
efter att den har trillat ner så är den oftast ätbar, får den
ligga länge ruttnar den snabbt. Med en bra fruktsamlare
går det lätt att plocka upp fallfrukten utan att behöva kröka
ryggen.
GARDENA fruktsamlare är enkel att tömma via röret på
sidan och fungerar till GARDENA Combiskaft.
Cirkapris 400 kr.

Nyhet från GARDENA är fruktsamlaren som gör det enkelt att
plocka upp fallfrukt utan att behöva böja sig ned.

BORSTA OCH SKRAPA BORT INTORKAD SMUTS
En bra borste är oumbärlig i trädgården och runt huset, vare
sig du ska sopa grus, jord eller borsta bort löv från altanen.
En stor fördel är om borsten har en integrerad skrapkant så
är det enkelt att ta bort intrampad smuts och fuktiga blad.
Nyheten GARDENA combisystem Road Broom har både
hårda och mjuka borst av polypropen för ett effektivt arbete.
Arbetsbredden är 45 cm och borsten har även en skrapkant
samt passar alla GARDENA combisystemhandtag.
Cirkapris 200 kr.

GARDENA combisystem Road Broom har en integrerad skrapkant
för att enkelt kunna ta bort smuts som sitter lite hårdare.

Om GARDENA
GARDENA är ett varumärke inom Husqvarnakoncernen som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för
byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater,
Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och
koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

PRESSRELEASE – JUNI 2016

RÄFSA LÖV MED ÖNSKAD BREDD PÅ RÄFSAN
På gräsmattan är de nedfallna löven mest till skada, men
hopsamlade i rabatterna kan de agera både vinterskydd
och jordförbättring. Räfsa ihop löven och täck planteringar och känsliga buskar med dem, så hålls jorden mer
fuktig och även en smula varmare under vintern.
GARDENA combisystem justerbar räfsa är en nyhet där
bredden mellan plastpinnarna enkelt kan justeras. Arbetsbredden kan varieras från 35 till 52 cm. Passar alla
combisystemhandtag.
Cirkapris 200 kr.
BLÅSEN GÖR ENKELT JOBBET
En blåsare är den perfekta maskinen för hösten när man
behöver blåsa bort såväl löv som småskräp på bänkar,
gångar och uppfarter.

Den nya justerbara räfsan är en nyhet där bredden mellan plastpinnarna enkelt kan justeras.

Nyheten Accu-Jet 18-Li är en lövblås med låg vikt och
ergonomiskt handtag som har ett mjukt grepp för bästa
komfort. Storleken är liten och kompakt vilket gör den lätt
att förvara. 18-volts batteri och laddare medföljer.
Cirkapris 1 200 kr.
SMÅ REDSKAPEN GÖR STORT JOBB
En bra grundutrustning underlättar höstjobbet. Med en
räfsa, en luckrare och en fogkrats blir det fint både på
gräsmattan, i rabatterna och mellan stenplattorna.
GARDENAS nya startset består av en gräsräfsa med stabila blad och en arbetsbredd på 43 cm. Luckraren med
tre kraftiga klor är perfekt för luftning av jorden utan att
förstöra rötterna. Arbetsbredden är 9 cm. Fogkratsen är
idealisk för att avlägsna ogräs och mossa från fogar och
vid murar. Luckraren och räfsan passar alla GARDENA
combisystemhandtag.
Cirkapris 250 kr.

Nya lövblåsen Accu-Jet 18 Li
är liten, kompakt och tackvare
det lätt att förvara.
GARDENAS nya startset består av en räfsa, en luckrare
och en fogkrats.

För ytterligare information kontakta Husqvarna och Cecilia Helgesson, Husqvarna, 036-14 63 01, cecilia.helgesson@husqvarnagroup.com
eller Per PR och Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08-400 255 17.
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, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för
byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, GARDENA, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater,
Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och
koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

