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Bördigare och mer lätthanterliga odlingar – var du vill i trädgården 
 

När man odlar vill man att det skall gro och växa på bästa möjliga sätt.  
 
Hozelock har utvecklat en odlingsbänk som förser växterna med: 

 jämn bevattning som ger jämn fuktighet och ökad växtlighet. 

 med en bevattningskapacitet av 15 liter i behållaren ger det plantorna 
möjlighet att klara sig upp till 14 dagar.  

 påfyllning av vatten med slang eller kanna. 

 3 hål avsedda för stödhållare till växter. 
 
Genom tester har vi uppmätt en ökad växtlighet i förhållande till sedvanlig 
plantering och bevattning. 
Finns i färgerna grå och terracotta. 
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Odlingsbänk för jordsäckar 

Det enklaste sättet att odla sina plantor är direkt i en jordsäck. 
Tryck enkelt ner jordsäcken på spjuten, fyll på med vatten underifrån och börja 
odla.  
15 liters vattenbehållare. 
Plantan får just den mängd vatten den behöver - inga dragningar, inga timers, inga 
problem. 
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Odlingsbänk med planteringsram 
 

Ett enkelt sätt att odla grönsaker, oavsett hur stor trädgården är. Tryck enkelt ner 
jordsäcken på spjuten eller häll i jorden i 30 liters behållaren, fyll på med vatten 
och låt det börja växa. Plantan får just den mängd den behöver. 
15 liters vattenbehållare. Med planteringsram som ger en stadig kant till växterna. 
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Klara, Färdiga, Odla - hur enkelt som helst  
 
Vattnet leds direkt till plantornas rötter genom en matta av små spjut som fördelar 
vattnet jämnt till plantorna vilket ger en jämn bevattning till samtliga plantor. 
Helt enkelt en jämn fuktighet samtidigt som vattenmängden minimeras. De små 
spjuten glider smidigt igenom och ger möjlighet till att anpassa jordsäcken i 
odlingsbänken för att därefter sätta igång och odla.  
Den integrerade indikatorn för vattennivån och kanterna ger en stadig ram för 
plantorna att växa i. 
 
Vem som helst kan odla grönsaker och plantera, oavsett storleken på trädgård.  
Fyll bara på med kompostjord, sätt i plantorna, fyll på med vatten och succén är 
ett faktum. 
 

 
 
 
 


