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moderne bytræer
træernes betydning

Kære Kunde,   

Vi er sikre på, at det sortiment af træer, du finder på de følgende sider, lever op til de krav, som 
voksestederne i et bymiljø stiller. De udvalgte træer har ud fra vores observationer og vore kun-
ders vurderinger vist sig at være meget succesfulde. De „moderne bytræer“ møder ekstreme 
udsving mellem hede og frost, tørke og oversvømmelse med høj vitalitet og beskedne krav til 
pleje. 

Ud over de krav, som voksestederne stiller, har vi også taget hensyn til det samlede spektrum af 
vidt forskellige opgaver, som en velfungerende beplantning i byen skal løse. Dermed vil udvalget 
altid rumme de helt rigtige træer til dine byprojekter. 

„Moderne bytræer“ er alle uden undtagelse ALLEEGRO® træer, dvs. containertræer, som er kul-
tiveret hos Clasen & Co med brug af vores egen udviklede teknologi.  Vores teknik omfatter om-
plantning, beskæringsteknik og en optimal forsyning af næringsstoffer kombineret med et helt 
specielt substrat. Målet er at udviklet træernes vitalitet optimalt og skabe fordele for vores kun-
der gennem en høj grad af etableringssikkerhed. Netop den stabile etablering er et kendetegn 
ved vores kvalitet, som du altid kan stole på. 
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acer truncatum ‚norwegian sunset‘®
sKarlagen-ahorn ‚norwegian sunset‘®

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar (Acer truncatum x Acer plata-
noides ‚Keithsform‘)

Vækst  Kronen er aflangt oval, relativt hurtigt-
voksende, bliver med årene 12 m høj og 
ca. 7 til 8 m bred.

Blad  De sommergrønne blade er som oftest 
3-lappede, og sidder symmetrisk 
på stænglen. Farven er mørkegrønt 
skinnende, og størrelsen på bladene er 
mindre, og teksturen mere læderagtig 
end på spiza-ahorntræet. I efteråret 
står skarlagen-ahornen i flotte farveto-
ner fra gul over orange til kraftig rød.

Blomst/frugt  Blomsterne er mindre iøjnefaldende 
inden hhv. samtidig med knopspring - 
denne sort har kun frugter i beskedent 
omfang.

Jordbund/Voksested   Tolererer alle typer jordbund og tåler 
også fugtige voksesteder - dog ikke 
oversvømmelse / opdæmmet vand. 
Sorten finder sig godt til rette på 
voksesteder med fuld solbestråling til 
halvskygge.

egnethed  Det relativt lille og hurtigtvoksende træ 
udvikler prægtige høstfarver. Et meget 
fleksibelt anvendeligt og optisk attrak-
tivt træ til byområder.

Særlige henvisninger  En ekstremt sund og velvoksende sort, 
der tåler frosten godt. Der er indtil vide-
re ikke set dannelse af stammerevner.

 
Leveres  Højstammet træ i container med føl-

gende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe



05

alnus spaethii
purpur-el

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar (Alnus japonica x subcordata)

Vækst  Mellemstort, velvoksende træ, med 
pyramidal, løs krone. Grenene vokser 
delvist vandret ud. Barken er grå til 
olivenbrun.

Blad  Træet danner store og sommergrønne, 
læderagtige blade.

Blomst/frugt  I januar/februar får Alnus spaethii 
brungule blomster-rakler, og i efteråret 
sætter det frugt med store ægformede 
kogler.

Jordbund/Voksested   Træet er nøjsomt og egnet til alle typer 
jordbund. Det tåler kalk og trives både i 
og uden for solen.

egnethed  Velegnet som vejtræ og til beplant-
ning i grupper eller enkeltstående i 
parker og grønne anlæg.  
 

Særlige henvisninger Træet har sent løvfald.

Leveres  Højstammet træ i container med føl-
gende mål for stammeomkreds:  
16 -18 -20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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carpinuns betulus ‚frans fontaine‘          
pyramide-avnbøg

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar

Vækst  Smal ægformet søjleform, det unge 
træ er ikke helt lukket, med årene er 
beskæring ikke nødvendigt, 8-10 m højt 
med en bredde på 2-3 m.

Blad  Mellemstore, lysegrønne, ægformede 
blade, gyldengule høstfarver.

Blomst/frugt  I april/maj bærer han-træet grønne 
rakler. Der dannes ikke frugter.

Jordbund/Voksested   Denne sort foretrækker en leret, hu-
musrig jord, står gerne i sol til halvs-
kygge.

egnethed  På grund af sin slanke krone er denne 
sort meget velegnet til voksesteder i 
bymidten, hvor pladsen er trang - men 
det kan også stå i parker og på offentli-
ge pladser.

Særlige henvisninger  Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘ er et 
meget vindstærkt træ.

 
Leveres  Højstammet træ i container med føl-

gende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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fraxinus ‚summit ash‘
grøn-asK

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar

Vækst  Den brede ægformede krone bliver 15 - 
18 m høj.

Blad  De uregelmæssigt finnede, sommer-
grønne blade sidder symmetrisk på 
stilken og bliver ca. 35 cm. lange. Der 
dannes som regel 7 til 9 ægformede til 
aflange, mørkegrønne småblade. Un-
dersiden på bladene er lys. Høstfarven 
er flot gul.

Blomst/frugt  Træet blomster kort før løvspring med 
uanseelige blomster. Som hovedregel 
dannes der ikke frugter.

Jordbund/Voksested   Fraxinus ‚Summit Ash‘ er generelt et 
fordringsløst træ og foretrækker fugtig, 
let sur jord på voksesteder med sol til 
halvskygge.

egnethed Vej- og parktræ, plantes enkeltstående.

Særlige henvisninger  Sorten er vindstærk og tåler frost -  
ikke ramt af „askesyge“.

 
Leveres  Højstammet træ i container med føl-

gende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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malus ‚stenström‘
rødløvet prydæble

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar, opstået i Skandinavien

Vækst  Meget regelmæssig, pyramidal krone 
med gennemgående topskud, når en 
højde på ca. 5 til 6 meter.

Blad  Grøn om sommeren, bladene vokser 
asymmetrisk langs stænglen, meget 
sundt vindrødt løv, som heller ikke 
bliver grønt i sensommeren.

Blomst/frugt  De intensivt rødfarvede blomster dan-
nes samtidig med løvspringet i maj. De 
relativt små frugter har en dyb mør-
kerød farve.

Jordbund/Voksested   Som alle prydæbler er denne sort 
meget tilpasningsdygtig. Træet fore-
trækker en næringsrig, frisk til fugtig 
jordbund og meget solrige voksesteder.

egnethed  Et meget sundt og frem for alt robust 
rødløvet prydæbletræ.

Særlige henvisninger  Malus ‚Stenström‘  er robust over for 
frost og byklima. Dette er et særligt 
nektarrigt træ med næring til både bier 
og fugle.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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alleegro®
substratbaseret dyrKning til moderne bytræer

freM for aLt: ingen 
StreSS! 
„Efter udplantningen fortsatte træerne 
bare med at vokse! Der var ingen tegn på 
etablerings-stress!“ Sådan skildrede en 
landskabsarkitekt og kunde sine første 
erfaringer med vores ALLEEGRO® træer. 

Forklaringen gav han også selv: „Alle 
rødderne når ud i plantehullet uden 
modstand. Det skyldes, at ALLEEGRO® 
-substratet har en struktur, som meget 
ligner det anvendte plantehulsubstrat 
iht. FLL.“. 

Beplantningen i Stuttgart fandt sted i 
højsommeren! De nyplantede træer vok-
sede stabilt videre i de højsommerlige 
temperaturer.

HVaD er aLLeegro®?

ALLEEGRO® er et moderne dyrknings-
koncept for containertræer, som er 
særligt udviklet af Clasen & Co. 
ALLEEGRO® dækker over en systematik, 
der er afstemt efter de enkelte træers 
behovs- og ydelsesprofil - lige fra 
udvælgelsen af ungplanter, potte- og 
korrektionsbeskæringsintervallerne til 
den nøje afvejede tilførsel af nærings-
stoffer og naturligvis brugen af vores 
ALLEEGRO® substrat. 

Ved hjælp af denne teknologi produ-
cerer vi attraktive og træer i en høj og 
aldrig svigtende kvalitet. 

Til beplantninger på udfordrende vokses-
teder - særligt i byer - har ALLEEGRO® 

træer ud over over deres vitalitet og ro-
busthed tydelige fordele, når det gælder 
håndteringen på beplantningsområdet 
og etableringen på det endelige vok-
sested. En hurtig og succesfuld vækst 
minimerer omkostningerne og kravene 
til pleje. 

Let etaBLering

ALLEEGRO® træer bliver ikke gravet op 
og medbringer derfor deres eget kom-
plette og sunde netværk af finrødder.

ALLEEGRO® træernes substrat har en 
udsædvanligt god vandlagringskapa-
citet og dræningsevne. Strukturen og 
tætheden på ALLEEGRO® substratet 
resulterer i en markant reduktion af 
kornbruddet til jordpartiklerne.   Rød-
derne trænger derfor nemt og hurtigt 
igennem det omkringliggende jordlag.

Håndteringen på beplantningsområdet 
er nem, da volumenvægten på  
ALLEEGRO® substratet er 40 % lave-
re end trådklumperne. Der er mindre 
maskinelt arbejde, og stammen bliver 
skånet.

Hvis du vil vide mere om ALLEEGRO®, 
giver vi gerne personlig rådgivning. Du 
finder også detaljerede informationer 
på vores webside.

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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ostrya carpinifolia
europæisK humlebøg

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Sydeuropa, hovedsagligt udbredt i det 
østlige middelhavsområde

Vækst  Ostrya carpinifolia er et mellemstort 
træ. På det unge træ er kronen kegle-
formet, mens den med årene bliver 
jævn og rund. Træet får en højde på10 
til 15 m og bliver 8 til 12 m bredt.

Blad  Det sommergrønne løv sættes asym-
metrisk langs stænglen og ligner meget 
almindelig avnbøg.

Blomst/frugt  Blomsterne kommer samtidig med 
løvspringet og minder meget om humle. 
Derfra stammer navnet også. De 3 til 
5 han-rakler sidder i spidserne på det 
foregående års skud. Frugtstandene er 
4 til 7 cm lange.

Jordbund/Voksested   Ostrya carpinifolia er generelt meget 
tilpasningsdygtigt og trives på selv 
meget tør og fattig jord. Voksestedet 
bør være solrigt, varmt og beskyttet.

egnethed  Dette træ er meget velegnet til vokses-
teder i bymidten.

Særlige henvisninger  Usædvanligt modstandsdygtigt over for 
påvirkninger fra klimaet og bymiljøet! 
Træet tåler frost og er meget mod-
standsdygtigt over for høje temperatu-
rer og tør luft.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 - 16 - 18 - 20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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quercus cerris
frynse-eg

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Sydeuropa, Lilleasien

Vækst  Træet bliver 25-30 m højt med en bred 
kegleformet krone og sortfarvet, tyk 
bark.

Blad  Bladene er mørkegrønne 6-12 cm lange 
og groft tandede. Et tydeligt kendetegn 
er de dunede knopper, der er omgivet 
af lange akselblade. Bladene sidder til 
langt ind i efteråret. Høstfarven er gul-
brun.

Blomst/frugt  Quercus cerris danner uanseelige 
blomster og i efteråret fastsiddende 
2,5-3 cm lange agern, der sidder sam-
me 3 til 4 stykker.

Jordbund/Voksested   Quercus cerris foretrækker porøs, tør 
og kalkholdig jord.

egnethed  Kan udplantes enkeltstående eller som 
gruppetræ i parkanlæg. På grund af 
hårdførheden over for tørke og vind er 
denne trætype egnet til mange forskel-
lige andre voksesteder i byen og langs 
gaderne.

Særlige henvisninger  Frynse-egen er meget vindstærk og 
tåler kalk særdeles godt.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 - 16 - 18 - 20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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sorbus ‚dodong‘
almindelig røn

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar af den japanske røn Sorbus 
commixta

Vækst  Sorbus ‚Dodong‘ er et lille træ først med 
opretstående og siden med bred oval 
krone. Træet bliver 6 til 8 m højt.

Blad  Sommergrønne, uligefinnede blade 
med asymmetrisk satte småblade 
langs stilken. Bladene bliver 20 til 30 
cm lange og ca.15 cm brede. Farven er 
mørkegrøn. Fra ca. miden af oktober 
får træet flot iøjnefaldende høstfarver i 
alle nuancer fra gul, rød og orange.

Blomst/frugt  Hvide blomster i skærmformede 
blomsterstande med et tværsnit på 
ca. 15 cm. i maj / juni.  Frugtstanden er 
lysende orangerød, og de enkelte bær 
knap 1 cm store.

Jordbund/Voksested   Træet er meget nøjsomt og foretrækker 
en overvejende let ler- eller sandjord og 
kan tåle tørke.

egnethed  Absolut sundt, nøjsomt og meget 
velvoksende træ til beplantning langs 
byens gader.

Særlige henvisninger  Træet tåler frost uden problemer og 
står i meget intense høstfarver hvert 
efterår.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 - 16 - 18 - 20 - 25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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sorbus incana
nordisK sølvrøn

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar oprindelse: sandsynligvis Den 
Botaniske Have i København

Vækst  Sorbus incana er et lille træ med kom-
pakt, tæt lukket opret ægformet krone. 
Det bliver 7 til 9 m højt og med alderen 
op til 5 m bredt.

Blad  Sommergrønt, asymmetrisk satte 
blade, mørkegrønt, sølv-dunet med 
lys, håret underside på bladet. Bladet 
bliver ca 8 cm langt med næsten sam-
me bredde. Om efteråret får træet en 
diskret gullig farve.

Blomst/frugt  Træet danner kun få blomster i midten 
af maj/juni som enkeltstående forgre-
nede blomsterstande med en diameter 
på ca. 15 cm. Det sætter kun yderst 
sjældent frugt (orange-røde bær).

Jordbund/Voksested   Dette træ er generelt meget tilpas-
ningsdygtigt. Det foretrækker nærings-
rig, godt porøs jord, og voksesteder 
med halvskygge - kan dog også godt 
vokse i direkte solbelysning.

egnethed  Et helt igennem sundt, nøjsomt og vel-
voksende træ - velegnet langs gader og 
på voksesteder i byen med begrænset 
plads.

Særlige henvisninger  Træet er meget populært i Skandinavi-
en og er absolut modstandsdygtigt over 
for frost og kræver ikke meget pleje. 
Beskæring er næsten ikke nødvendigt.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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tilia plathyphyllos ‚örebro‘
storbladet lind

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar fra Sverige

Vækst  Et mellemstort, overvejende langsomt 
voksende træ, der når en højde på 15 
- 18 m. Kronen er i begyndelsen smal 
og pyramidal med lige, oprette krone-
grene. Efter ca. 10 år begynder træet at 
danne en ægformet, rund krone.

Blad  Bladene er grønne om sommeren med 
asymmetrisk placering og en mørke-
grøn farvetone. Bladformen er rund til 
ægformet med tilspidsning i bladspid-
sen og skævt hjerteformet bladbasis.

Blomst/frugt  En rigt blomstrende sort - allerede fra 
de tidligste år. Blomsterne er gule i 3 til 
5 blomsterstande i juni/ juli.  Frugterne 
er uanseelige.

Jordbund/Voksested   Kun få krav til jordbunden. Storbladet 
lind trives i næringsrig, dybgrundet, 
alkalisk til let sur jord med jævnt fug-
tindhold. Sorten holder meget af kalk 
og foretrækker voksesteder med fuld 
solbestråling til delvis skygge.

egnethed  Træet kræver kun meget lidt pleje og 
egner sig godt til områder i bymidten.

Særlige henvisninger  Rammes forholdsvis sjældent af blad-
lus.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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tilia tomentosa ‚fastigiata‘
opret sølv-lind

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar af Sølv-lind

Vækst  Tilia tomentosa ‚Fastigiata‘ er et lille til 
mellemstort træ, der får en højde på 
ca. 12-15 m. Det er dermed betydeligt 
mindre en andre sorter af Tilia tomen-
tosa. Træet er regelmæssigt, pyrami-
dalt smalkronet med gennemløbende 
topskud.

Blad  Bladene er runde i formen med en 
mættet grøn farve og sølv-hvid bagside. 
Gyldne til lysende gule høstfarver, der 
holder længe.

Blomst/frugt  I slutningen af juli sætter træet 
hængende, små stande med intensivt 
duftende blomster. Frugterne er uan-
seelige.

Jordbund/Voksested   Træet er meget tolerant over for 
forskellige voksesteder, det accepterer 
en jordkvalitet fra svagt sur til stærkt 
alkalisk - det tåler hede og frost.

egnethed  På grund af den jævne, kompakte 
kroneform er denne sort meget veleg-
net til voksesteder i bymidten.

Særlige henvisninger  Tilia tomentosa ‚Fastigiata‘ har indtil 
videre ikke været ramt af bladlus og 
den dermed forbundne dannelse af 
honningdug. På grund af den sene 
blomstring er den et vigtigt næringsgi-
vende træ for insekter.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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ulmus ‚fiorente‘ resista®
elm ‚fiorente‘ resista®

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar, Ulmus minor x pumila

Vækst  Sorten ‚Fiorente‘ er et mellemstort til 
stort træ, der vokser meget hurtigt og 
opret med gennemgående topskud og 
en smal pyramidal krone.

Blad  Bladet er mellemgrønt og holder denne 
farve til langt ind i efteråret. Det er 3-5 
cm langt, 3-8 cm bredt og skinnende. „Fi-
orente“ er det elmetræ blandt Resista®-
elmene, der har senest løvfald.

Blomst/frugt  Blomster og frugter er uanseelige og 
ubetydelige.

Jordbund/Voksested   Træet udmærker sig ved sin nøjsom-
hed og ved sin evne til vokse på mange 
forskellige og vidt varierende vokseste-
der.

egnethed  Med sin smalle, elegante form er træet 
særdeles velegnet som bytræ - særligt 
på voksesteder med sparsom plads - 
men det er også et velegnet parktræ.

Særlige henvisninger  Træet er meget vindstærkt og tåler tørke 
godt. Det er resistent mod elmesyge 
og rodægte. Sortægtheden garanteres 
gennem en implanteret og registreret 
mikrochip.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 cmm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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ulmus ‚rebona‘ resista®
elm ‚rebona‘ resista®

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar, Ulmus japonica x pumila

Vækst  ‚Rebona‘ er et mellemstort, hurtigtvok-
sende elmetræ, med et lige topskud, der 
når ud til spidsen. Træet når en højde på 
25 m. Kronen er bredt kegleformet.

Blad  Bladene er mørkegrønne, skinnende 
og har ru plantehår. Skuddene har en 
asymmetrisk form.

Blomst/frugt  Blomster og frugter er små, uanseelige 
og uden betydning.

Jordbund/Voksested   Et vitalt træ til voksesteder med sol 
til halvskygge. Egner sig til alle typer 
jordbund. Også egnet til forseglede og 
fortættede overflader. Særligt til vokses-
teder med stor nærhed til grundvandet 
og forhøjet risiko for oversvømmelse.

egnethed  Allé- og vejtræet er også meget veleg-
net til de mest krævende voksesteder i 
byen.

Særlige henvisninger  Træet er vindstærkt, modstandsdygtigt 
over for byklimaet og meget tolerant over 
for oversvømmelser. Det er resistent mod 
elmesyge og rodægte. Sortægtheden 
garanteres gennem en implanteret og 
registreret mikrochip.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe



18

ulmus ‚new horiZon‘ resista®
elm ‚new horiZon‘ resista®

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar, Ulmus japonica x pumila

Vækst  Kronen er i begyndelsen pyramidal til 
ægformet, hurtigtvoksende - i takt med 
træets alder bliver kronen dog rundere 
og bredere.

Blad  Løvet er silkeskinnende, mørkegrønt. 
Bladranden er uregelmæssig og dob-
belttandet og ca. 10 til 18 cm lang og 6 
til 9 cm bred.  De gule høstfarver viser 
sig relativt sent, og løvfaldet er ligele-
des sent.

Blomst/frugt  Blomster og frugter er små, uanseelige 
og uden betydning.

Jordbund/Voksested   Kan stå på et meget bredt udvalg af 
voksesteder - træerne vokser såvel i 
nærings- og humusfattig som i tung jord.

egnethed  Det perfekte træ langs vejen! Træet er 
vindstærkt, stabilt, komplet resistent 
over for frost og tåler byklimaet. Små 
sår på stammen overvindes hurtigt, 
ingen angreb fra bladlus og ingen dan-
nelse af honningdug.

Særlige henvisninger  Træet er rodægte, komplet resistent 
over for frost, vindstærkt, stabilt og er 
meget tolerant over for oversvømmelser. 
Sortægtheden garanteres gennem en 
implanteret og registreret mikrochip. 
Resistent over for elmesyge!

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
16 -18 -20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe
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ZelKova serrata ‚green vase‘
JapansK ZelKova, KeyaKi

SpeCifikationer

Hjemsted/oprindelse  Cultivar, USA 1983

Vækst  Mellemstort træ med let, bredt tragt-
formet krone. Træet er hurtigtvoksende 
og bliver ca. 18 m højt og 12 m bredt. 
Kronen har for det meste flere kraftige 
hovedgrene, der vokser lige opad. Med 
årene bliver kronen bredere.

Blad  Bladene er sommergrønne, sættes 
asymmetrisk på kvisten, farven er lys 
grøn  - ved stilken bronzerød. Formen 
er elliptisk til aflang, bladene bliver 6 
til 12 cm lange og 2 til 5 cm brede. De 
intense, gule, orange, teglrøde til rød-
brune høstfarver viser sig først sent.

Blomst/frugt  Blomsterne er uanseelige, grøn i april/
maj. Træet sætter kun sjældent frugt. 
Disse er glatte, grønne og runde med en 
størrelse på op til 5 mm.

Jordbund/Voksested    ‚Green Vase‘ er meget modstandsdyg-
tigt over for byklimaet og udstødnings-
gasser. Træet er vindstærkt, foretræk-
ker varme og trives på voksesteder 
med sol til halvskygge i sur til alkalisk 
jordbund. 

egnethed  På grund af sin robusthed og slanke 
vækstform er denne sort velegnet til 
bykerner.

Særlige henvisninger  Det meget interessante og elegante træ 
med de opadstræbende hovedgrene 
og buede, overhængende ungskud er 
et optisk opfriskende element i byens 
grønne beplantning.

 
Leveres  Som højstammet træ i container med  

følgende mål for stammeomkreds:  
14 -16 -18 -20 cm

‹‹ inDHoLDSfortegneLSe



 Vores idé 

Vi er drevet af idéen om en moderne planteskole: Idéen 
om at forbinde den erfaring, som vi har har samlet 
gennem generationer, med den nyeste teknologi og med 
innovative og moderne koncepter - og at forsætte med 
at udvikle os videre. 
Med omhyggelighed, ansvarsfølelse og pålidelighed 
ønsker vi at tænke nye tanker og samtidig holde fast 
ved de velfungerende principper. 

 Vores krav 

Vi producerer og distribuerer planter, der lever op til  
meget strenge krav til kvalitet og etableringssikkerhed. 
Derfor består vores team udelukkende af fagligt uddan-
nede medarbejdere, som med deres store kompetence 
dagligt omsætter vores høje krav til kvalitetsprodukter 
og god service.  
Vores virksomheds-motto lyder: Omhyggelighed,  
soliditet og fairness over for kunder, partnere og medar-
bejdere.

 Din fordel 

 •  Hos os får du alle planter fra ét sted. Det betyder, at  
du har mindre arbejde med logistikken og sparer tid. 

 •  Vores netværk fra dyrkning over anskaffelse til logistik 
er din garanti for en hurtig og holdbar løsning til dine 
projekter. 

 •  Strenge kontroller inden levering sikrer en kompromis-
løs kvalitet. 

 •  Med vores unikke og omfattende udbud af container-
planter er du sikret succesfulde beplantningsprojekter 
på alle voksesteder -  året rundt. 

 •  Vi står til rådighed for dine projekter med service, 
praktisk hjælp og rådgivning: fra tilbudsgivning til 
levering. 

 •  Fleksibilitet og omfattende erfaring sikrer praktikable 
og sikre løsninger også ved projekter og opgaver, der 
stiller krav ud over det sædvanlige.

den moderne plantesKole

CLaSen & Co BauMSCHuLen gMBH

TANGSTEDTER STRASSE 70

D-25462 RELLINGEN

www.CLASEN-CO.COM

TEL +49 (0)4101-5428-0

FAx +49 (0)4101-5428-25

INFO@CLASEN-CO.COM

DE ØKONOMISKE OG KLIMAMÆSSIGE KRAV TIL ANLÆGSGARTNERARBEJDE OG LANDSKABSARKITEKTUR 

FORANDRER SIG KONSTANT: VORES MÅL AT FINDE DE RIGTIGE SVAR OG UDVIKLE DE BEDSTE LØSNINGER 

TIL VORES KUNDER.
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