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design by mikael ericsson

Enkel
inomhusodling
Tregren erbjuder enkel och frodig inomhusodling.
Herbie har utvecklats för enkel inomhusodling och har redan blivit en äkta
klassiker. Herbiens Active Growing Technology™ ser till att alla kan bli
framgångsrika trädgårdsmästare, oavsett tidigare erfarenhet.
Herbies kompakta och moderna design samt användarvänliga
funktionalitet möjliggör inomhusodling i varje hem.

Färskt, välsmakande
och ekologiskt
Kärnan i varje god måltid är färska ingredienser
av högsta kvalitet.
Växter som sallader, örter och grönsaker ska vara färska för att vara av
allra högsta kvalitet.
Dessutom innebär närodling ett betydligt mindre ekologiskt fotavtryck.
Detta är några av orsakerna till att stadsodling är en snabbväxande
megatrend.
Matens ursprung och renhet blir allt mer relevant, vilket gör att
livsmedelsproduktionen återigen blir lokal.
Vad kan vara mer lokalt producerat än grönsakerna som du odlar i
ditt eget hem? Herbie är den perfekta lösningen för odling av växter
inomhus.

Herbie Indoor Garden

Den eleganta
klassikern
Herbie är designad för en
bred variation av växter, från
blommor till grönsaker.
Active Growing Technology™
ser till att de olika typerna
av växter frodas utan extra
ansträngning från din sida.

Herbie är perfekt för inomhusodling
då den rymmer upp till sex växter. Det
smarta bevattningssystemet och de
specialutvecklade näringsämnena säkrar en
kontinuerligt hög skörd utan extra arbete
av dig.
Herbie är designad att användas med
vanliga örtkrukor eller med växter som har
odlats annanstans, och rymmer krukor
med en diamater på upp till 11 cm. Herbie
passar också bra för att odla dina egna
växter från frön.

Herbie har sålts i över 20 000 exemplar och har med
sin stilrena design och användbarhet redan blivit
en äkta klassiker för inomhusodlingar.
Herbie kombinerar design och funktionalitet
i en solid produkt. Herbie rymmer 2–6
växter samtidigt. Avancerad Active Growing
Technology™ garanterar en snabb tillväxt
och riklig skörd. Allt detta med mindre än
15 minuters skötsel i månaden och utan
behov av tidigare erfarenhet.
växtlampa
Rätt belysning är avgörande för alla
växter. Lampan i Herbie ger både optimal
färgtemperatur och rätt färgspektrum
för växter. Vi har också sett till att
energiförbrukningen är låg, då vi vill

minimera koldioxidavtrycket vid användning
av Herbie.
Vi erbjuder varierande lampskaft för
olika typer av växter. Lampskaftet av
standardstorlek är 41 cm högt och passar
perfekt för att odla örter och sallader. Det
medellånga lampskaftet är 53 cm och
avsett för höga örter medan det långa
lampskaftet är 68 cm och lämpligt för
chilifrukter och tomater. Du kan snabbt
och enkelt byta ut lampskaften utan några
verktyg.
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HERBIE Indoor Garden
Herbie kombinerar stilren estetik och praktisk funktionalitet i en
solid produkt. Avancerad Active Growing Technology™ garanterar en
snabb tillväxt och riklig SKÖRD.

produkt

s p e c i f i k at i o n

Herbie
mått

Inomhusträdgård

26W – 110V eller 230V

vä xt l a m pa

m at e r i a l

197 x 400 x 440 mm (D x B x H)
strömstyrka

400

AB S polymer, Aluminum
v a t t e n b e h å l l a r e n s v o ly m

2 liter

t i l lg ä n g l i g a fä r g e r

Snövit · Antrasitgrå · Kolsvart

440

Ferrariröd · Äppelgrön

Active Growing Technology™ har utvecklats av Tregren, används
i växthus och är baserad på en förbättrad vattenodling.
Active Growing Technology™ möjliggör en upp till två gånger snabbare tillväxt
jämfört med traditionella odlingsmetoder. Bäst av allt är att det är enkelt att odla
örter, sallader och växter – utan någon tidigare erfarenhet. En viktig komponent för
enkel skötsel är näringsämnena, som har utvecklats för inomhusodling. För att göra
det enkelt har vi skapat ett näringsämne som du tillsätter i vattnet var tredje vecka.
Näringsämnet ser till att vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får
en fortlöpande skörd, månad efter månad. Det räcker med 15 minuters skötsel i
månaden för att du ska få en framgångsrik och rolig inomhusodling.
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