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Containerodlade Träd från Clasen & Co
Pålitligt, kraftfullt, enkelt.

www.clasen-co.com

C on t ai n e r odlade Alleegro® träd
Märket för modern tillväxt
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VÅRA CONTAINERODLADE TRÄD ÄR SUNDARE, ROBUSTARE OCH MER LÄTTSKÖTTA ÄN VANLIGA TRÄD. GRUNDEN TILL DETTA LIGGER I DEN INNOVATIVA ALLEEGRO ® METODEN.

ALLEEGRO® substrat

Optimal näringstillförsel

Det öppenporiga ALLEEGRO® trädodlingssubstratet
har en hög vattenhållande förmåga och släpper igenom mycket vatten. Luftinnehållet och andelen grova
porer gynnar rotens andning vid lågt luftinnehåll på
extrema ståndorter, till exempel hårt trafikerade gator.
På grund av den låga andelen ämnen som förorsakar
igenslamning, såsom lera och slam, förhindras igenslamning av substratet. Både torra och våta perioder
övervinns därför lätt. ALLEEGRO® substratet uppfyller
alla krav i de aktuella FLL-riktlinjerna.

ALLEEGRO® träd får optimal näringstillförsel och kan
därför utveckla sig på bästa sätt. Ett oberoende test
visar att ALLEEGRO ® träd etablerar sig bättre än
barrotade träd och andra containerodlade plantor.
Det unika sortimentet
Vi erbjuder ett utbud av mer än 60 000 containerodlade
träd från över 25 släkten och i mer än 75 arter och
sorter.

Ett noggrant val av ungplantor
Till våra allé- och gatuträd väljs ungplantor ut enligt
de stränga kvalitetskraven hos Clasen & Co.
Regelbunden formbeskärning
For at opnå en ensartet krone, der kan stammes op, og
som ikke har tykke grene, bliver ALLEEGRO® træerne
flere gange beskåret korrigerende på krone og
topskud i løbet af kulturperioden.

Detaljerad information om våra containerodlade ALLEEGRO® träd och odlingstekniker på: www.clasen-co.com/se/containerodlade-trd

V år in n ovation
DRA NYTTA AV FÖRDELARNA MED VÅR PRODUKTIONSTEKNIK! JÄMFÖRT MED ANDRA ODLINGSSYSTEM ETABLERAR SIG ALLEEGRO ® TRÄD ÄVEN PÅ EXTREMA STÅNDORTER OAVSETT ÅRSTID, PÅ SÅ VIS KAN DU KONCENTRERA
DIG TILL FULLO PÅ DITT PROJEKT.

ALLEEGRO® träd växer stressreducerat

ALLEEGRO® träd är lättare att transportera

ALLEEGRO® träd behöver inte röjas! Därför behålls
alla finrötter vid omplanteringen. Detta reducerar
senare underhållskostnader kraftigt.

ALLEEGRO® substratets volymvikt är 40 procent lägre
än vid träd med vanlig klump. Den speciella klumplyften
underlättar dessutom Transport.

ALLEEGRO® träd etablerar sig på bästa sätt

ALLEEGRO® träd är lätta att plantera

Densiteten hos ALLEEGRO® substratet minskar
Kornstorleksfördelningen avsevärt. På så sätt vaxer
ALLEEGRO ® trädets rötter lätt i den omgivande
marken och tränger ner i marken jämnt. Plantorna
får utmärkt stabilitet.

Vid leverans är rotklumpen helt intakt och behöver inte
beskäras. Dra bara ut rotklumpen ur containern, sätt
rotklumpen i planteringsgropen - färdigt.

ALLEEGRO® träd är ytterst robusta
Den optimala tillförseln av näringsämnen håller våra
ALLEEGRO® träd friska och särskilt motståndskraftiga.
ALLEEGRO® substratet kan enkelt fuktas, vilket gör
att trädet klarar torrperioder utan stress. Containern
förhindrar snabb uttorkning på planteringsplatsen och
underlättar bevattningen.

ALLEEGRO® träd gör dig oberoende
Containerodlade träd från Clasen & Co kan planteras
även under själva växtsäsongen. De etablerar sig även
utmärkt på extrema ståndorter.
ALLEEGRO® träd lönar sig även ekonomiskt
Med ALLEEGRO® får du ett mycket högkvalitativt träd till
ett konkurrenskraftigt pris. Med ett mycket lågt antal
förlorade träd och enkel hantering sparar du mycket tid
och arbete - och på så vis också pengar.

Du hittar hela vårt sortiment av containerodlade ALLEEGRO® träd i vår webbshop: www.clasen-co.com/shop

D e n m ode r n a plan ts kolan
VI VILL HITTA DE RÄTTA SVAREN TILL DE STÄNDIGT FÖRÄNDERLIGA EKONOMISKA OCH KLIMATISKA BEHOVEN INOM TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTUR OCH UTVECKLA LÖSNINGAR SOM PASSAR ALLA
VÅRA KUNDER.

Vår idé

Vårt anspråk

Idén om en modern plantskola sporrar oss! Idén är att
förena vår erfarenhet sedan generationer med avancerad teknik och innovativa och moderna koncept för
ständigt fortsatt utveckling.

Vi producerar och säljer plantor som lever upp till
höga anspråk på kvalitet och växtsäkerhet. Därför
består vårt team uteslutande av kvalificerade medarbetare som med sin höga kompetens kan möta de
höga kraven på våra produkter och tjänster.

Med försiktighet, ansvar och pålitlighet vill vi tänka
nytt och samtidigt hålla oss till det beprövade.

ITzehoe / Heide

Noggrannhet, soliditet och rättvisa gentemot våra
kunder, partners och medarbetare är vårt motto.
Din fördel

• •Hos oss får du alla växter från en enda källa. På så
sätt sparar du logistik och tid.

A 23

• •Vårt nätverk med odling, anskaffning och logistik

Tangstedter
G ärtner

Rellingen

möjliggör snabba och solida lösningar för dina
projekt.

B aumschulen

Strasse

• •Stränga kontroller innan leveransen garanterar
kvalitet utan kompromisser.

w eg

Strasse

Ausfahrt 17
Pinneberg Mitte
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• •Vårt omfångsrika sortiment av containerodlade träd

är unikt och möjliggör lyckade planteringar oberoende av årstid och plats.

• •Vi stöder dina projekt med omfattande service och
rådgivning. Från val och erbjudande till själva
leveransen.

Pinneberg

• •Vår flexibilitet och stora erfarenhet gör att vi kan
Hamburg, ca. 10 km

erbjuda praktiska och säkra lösningar även vid
exceptionella krav.

Clasen & Co Baumschulen GmbH
Tangstedter Strasse 70

Tel +49 (0)4101-5428-0

D-25462 RellingeN

Fax +49 (0)4101-5428-25

www.clasen-co.com

info@clasen-co.com

