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Pålidelige, kraftfulde og ukomPlicerede. 

ALLEEGRO®



alleegro® container -Bäume

 ALLEEGRO® substratet 

Det åbenporede ALLEEGRO® trædyrkningssubstrat 
har en høj vandlagringskapacitet og er samtidig rigtig 
godt til at lade vandet slippe igennem. Luftindholdet 
og andelen af grove porer fremmer røddernes evne til 
at ånde på ekstreme voksesteder med dårlige luftfor-
hold, som f.eks. på meget trafikerede veje. Den lave 
andel af stoffer, der kan aflejres, som f.eks. ler og silt, 
forhindrer substratet i at blive tilstoppet med slam. 
Substratet overvinder også tørre og fugtige perioder 
uden problemer. ALLEEGRO® substratet opfylder alle 
krav i de aktuelle FLL-retningslinjer (FLL: tysk forening 
for landskabsforskning, -udvikling og -opbygning).

 Bevidst valg af kimplanter 

Kimplanterne til vores allétræer og højstammede 
træer udvælges efter Clasen & Co’ s høje kvalitetskrav.

 Regelmæssig korrektionsbeskæring 

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.

 Den optimale forsyning med næringsstoffer 

ALLEEGRO® træer bliver optimalt forsynet med alle 
næringsstoffer, og det sikrer en fin udvikling. En uaf-
hængig test dokumenterer, at ALLEEGRO® træer eta-
blerer sig bedre end andre containerplanter og træer 
med nøgne rødder.  

 Et unikt sortiment 

Vores sortiment består af mere end 60.000 container-
træer i 25 forskellige slægter og mere end 75 arter og 
sorter. 

VORES CONTAINERTRÆER ER SUNDERE, MERE ROBUSTE OG LETTERE AT PLEJE END TRADITIONELLE TRÆER. 

ÅRSAGERNE TIL DET SKAL FINDES I DEN INNOVATIVE ALLEEGRO® PROCES. 

Du finder uddybende informationer om  ALLEEGRO® containertræerne og om dyrkningsteknologien på: www.clasen-co.com/dk/containertrer

alleegro®  conta inertræer
mærket t i l moderne  vækst



PROFITÉR AF FORDELENE VED VORES PRODUKTIONSTEKNOLOGI! I FORHOLD TIL ANDRE DYRKNINGSSYSTEMER 

ETABLERER ALLEEGRO® TRÆER SIG OGSÅ PÅ EKSTREME VOKSESTEDER OG UAFHÆNGIGT AF ÅRSTIDEN. DET 

GØR, AT DU KAN KONCENTRERE DIG FULDT OG HELT OM DIT PROJEKT.

 ALLEEGRO® træer vokser stressreduceret 

ALLEEGRO® træer skal ikke graves op! Derfor bevares 
alle finrødderne ved omplantningen. Det senere behov 
for pleje kan dermed reduceres betydeligt.

 ALLEEGRO® træer etablerer sig optimal 

substratets massefylde minimerer krummestruktu-
ren. Det betyder, at ALLEEGRO® træernes rødder uden 
problemer vokser ind i den omkringliggende jord og 
trænger ensartet igennem jorden. Planterne bliver 
meget stabile.

 ALLEEGRO® træer er meget robuste 

Den optimale forsyning med næringsstoffer gør vores 
ALLEEGRO® træer særligt sunde og modstandsdygtige. 
ALLEEGRO® substratet er let at fugte, og på den måde 
klarer træet tørkeperioder uden stress. Containeren 
forhindrer, at træet tørrer hurtigt ud på dyrkningsstedet 
og gør det lettere at vande det.

 ALLEEGRO® træer er lettere at transportere 

ALLEEGRO® substratets vægtfylde er 40 % mindre i for-
hold til trådklumper. Den specielle løftekrog til klump-
planter gør transporten endnu lettere.

 ALLEEGRO® træer er lette at plante 

Træerne leveres med helt intakte rodklumper, der ikke 
skal beskæres. Træk rodklumpen op af containeren, 
sæt den ned i plantehullet, og så er det overstået.

 ALLEEGRO® træer gør dig mere fleksibel 

Containertræer fra Clasen & Co kan også plantes i 
vækstsæsonen. De etablerer sig sågar også rigtig godt 
på ekstreme voksesteder.

 ALLEEGRO® træer har også en økonomisk gevinst 

Køber du et ALLEEGRO® træ, får du et træ af en meget 
høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Antallet af 
ALLEEGRO® træer, der går ud, er ekstremt lavt, og den 
nemme håndtering betyder, at du sparer tid og kræfter 
- og dermed også penge.   

Du kan også se hele sortimentet af ALLEEGRO® containertræer på vores vores webshop: www.clasen-co.com/shop

vores  innovat ion



 Vores idé 

Vi er drevet af idéen om en moderne planteskole: Idé-
en om at forbinde den erfaring, som vi har har samlet 
gennem generationer, med den nyeste teknologi og 
med innovative og moderne koncepter - og at forsæt-
te 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 etableringssikker-
hed. 

Derfor består vores team udelukkende af fagligt 
uddannede medarbejdere, som med deres store 
kompetence dagligt omsætter vores høje krav til kvali-
tetsprodukter og god service.  

Vores virksomheds-motto lyder: Omhyggelighed,  
soliditet og fairness over for kunder, partnere og me-
darbejdere.

 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 lo-
gistik er din garanti for en hurtig og holdbar løsning 
til dine projekter. 

 •  Strenge kontroller inden levering sikrer en kompro-
misløs kvalitet. 

 •  Med vores unikke og omfattende udbud af contai-
ner-planter er du sikret succesfulde beplantnings-
projekter 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 praktika-
ble og sikre løsninger også ved projekter og opgaver, 
der stiller krav ud over det sædvanlige.

den moderne  Planteskole
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www.CLASEN-CO.COM

TEL +49 (0)4101-5428-0

FAx +49 (0)4101-5428-25
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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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