Effortless Indoor Gardening
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Vaivatonta
sisäviljelyä
Tregren tarjoaa ratkaisut helppoon ja
vaivattomaan sisäviljelyyn.
Herbie kehitettiin tuomaan kaupunkiviljely kaikkien ulottuville, ja siitä on
jo tullutkin todellinen klassikko omalla alallaan. Herbien Active Growing
Technology™ varmistaa, että kokemattomatkin puutarhurit onnistuvat.
Herbien kompakti, nykyaikainen muotoilu ja sen käyttäjäystävälliset
ominaisuudet tuovat sisäviljelyn jokaiseen kotiin.

Tuoretta, maukasta ja
ympäristöystävällistä
Hyvän aterian sydän koostuu tuoreista ja
korkealaatuisista raaka-aineista.
Kasvikset, kuten salaatit, yrtit ja vihannekset, voivat olla laadukkaita
ainoastaan silloin, kun ne ovat tuoreita.
Lisäksi lähiruoantuotanto pienentää hiilijalanjälkeämme huomattavasti.
Nämä ovat tärkeimpiä syitä kaupunkiviljelyn jatkuvalle kasvulle.
Ruoantuotanto tulee jälleen lähemmäksi kuluttajaa, kun ruoan
alkuperästä ja puhtaudesta tulee entistä tärkeämpiä ominaisuuksia.
Ja mikä olisikaan enemmän lähiruokaa kuin omassa kodissasi
kasvatetut kasvikset?
Herbie on täydellinen ratkaisu sisäviljelyyn.

Herbie Indoor Garden

Elegantti
klassikko
Herbie on suunniteltu
monien eri kasvien tarpeisiin
aina kukista vihanneksiin.
Active Growing Technology™
varmistaa sen, että erilaiset
kasvit kukoistavat ilman
ylimääräisiä ponnisteluja.

Herbie on täydellinen sisäpuutarha esim.
keittiöön, sillä siihen mahtuu enimmillään
kuusi kasvia. Tehokas kastelujärjestelmä ja
vesiviljelyyn kehitetyt ravinteet varmistavat
tuottoisan sadon vaivattomasti.
Herbie on tarkoitettu kaupasta ostettaville
ruukkuyrteille tai kasvien taimille. Herbieen
mahtuu erikokoisia ruukkuja – maksimikoko
on 11 cm. Herbie sopii hyvin myös kasvien
kasvattamiseen siemenistä.

Yksinkertaisen muotoilunsa ja helppokäyttöisyytensä
ansiosta Herbiestä on tullut jo nyt todellinen
sisäpuutarhaklassikko yli 20.000 myydyllä tuotteella.
Herbiessä yhdistyvät muotoilu ja
toiminnallisuus. Herbieen mahtuu 2-6 kasvia
samaan aikaan. Pitkälle kehitelty Active
Growing Technology™ takaa nopean kasvun
ja runsaan sadon. Kaikki tämä edellyttää
vain 15 minuuttia huoltotoimenpiteitä
kuukaudessa, etkä tarvitse aiempaa
kasvatuskokemusta.
KASVIVALO
Oikeanlainen valaistus on elintärkeää
kaikille kasveille. Herbien valo tarjoaa
ihanteellisen värilämpötilan ja oikeanlaisen
spektrin kasveille.

Olemme myös varmistaneet, että valon
energiankulutus on mahdollisimman
alhainen, sillä haluamme minimoida Herbien
käytön hiilijalanjäljen.
Herbieen löytyy erilaisia lampunvarsia
erityyppisille kasveille. Perusvarsi on 41
cm pitkä, ja se soveltuu erinomaisesti
yrttien ja salaatin kasvattamiseen.
Keskikokoinen lampunvarsi on 53 cm pitkä,
ja se on tarkoitettu korkeille yrteille. Pisin
lampunvarsi on 68 cm, ja se on tarkoitettu
chileille ja tomaateille.
Lampunvarsi on helppo ja nopea vaihtaa,
eikä siihen tarvita erikoistyökaluja.
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HERBIE Indoor Garden
Herbiessä yhdistyvät muotoilu ja toiminnallisuus.
Pitkälle kehitelty Active Growing Technology™
takaa nopean kasvun ja runsaan sadon.
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Herbie
m i tat

197 x 400 x 440 mm (S x L x K)
säh köteho

26W, 110V tai 230V
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AB S-polymeeri, Alumiini
v e s i s ä i l i ö n t i l av u u s

2 litraa

vä r i va i h to e h d ot

Lumenvalkoinen · Hiilenharmaa · Pikimusta

440

Ferrarinpunainen · Omenanvihreä

Tregrenin kehittämä kasvatusmenetelmä,
Active Growing Technology™, perustuu paranneltuun
kasvihuoneista tuttuun vesiviljelyyn.
Active Growing Technology™ mahdollistaa kaksi kertaa nopeamman kasvuvauhdin
perinteisiin kasvatusmenetelmiin verrattuna. Mikä parasta, yrttien, salaattien ja
kasvien kasvatus on vaivatonta, eikä se edellytä kasvattajalta aiempaa kokemusta.
Helppohoitoisuuden salaisuus on erityisesti sisäpuutarhanhoitoon kehitetyt
ravintoaineet. Helpottaaksemme kasvatusta olemme tuoneet markkinoille
kasviravinteen, joka lisätään veteen noin kolmen viikon välein. Kasviravinteella
varmistetaan, että veden ravinnetasapaino on aina ihanteellinen ja korjaat jatkuvaa
satoa kuukausi toisensa jälkeen. Ja mikä parasta, Herbie tarvitsee vain 15 minuuttia
huoltotoimenpiteitä kuukaudessa.
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