
MOBILPLANT
SELVVANDENDE PLANTEKASSER

2. Fyll botten med 

4. Fyll upp 

 i vattenmagasinet med hjälp av 

9. Nu kan du njuta av en 

MobilPlant's selvvandende plantekasser 
til kirkegårde.  

For reduktion af vand, arbejdstid og penge! 

Lavere driftsomkostninger Reducered arbejdstid til at 
vande og passe blomster

Går til genbrug som genbrugsplast 
efter sin levetid og produceres på 

en miljøbevidst måde 

30% 70% 100%

PR ODUKTINFORMATION 
MobilPlant er smarte, selvvandende plantekasser der passer perfekt til gravpleje af både 
kirken og privatpersoner. De sparer tid, energi, penge og vand samt optimerer blomstring 
og sikrer friske blomster hele forår, sommer og efterårs perioden. 

MobilPlantkassen er nem at flytte og håndtere  takket være praktiske løftehåndtag og let at 
vande gennem  påfyldningshullet i det ene hjørne. Den store vandbeholder betyder, at der 
kun er brug for 3-6 påfyldninger pr. sæson, afhængigt af vejret. Kassen efterlades komplet 
på gravstedet hele vinteren, med jord og vand. 

Vi har en nøjagtig beregning, der viser, at en investering i MobilPlant reducerer de årlige 
omkostninger for kirkens gravpleje markant og tilbagebetales indenfor ca. 3-4 år. 

15 ÅRS 
GARANTI

Sugebånd for effektiv vandoptagelse God plantejord optimerer blomstring
Beplantning kan læves et andet sted end foran 
gravstedet

Kassen graves ned  og drænes rundt om Stor vandbeholder i yderkassen  Praktiske håndtag gør kassen nem at håndtere

FORDELE
• Reducerer vandforbrug og

udvaskning af jorden.

• Reducerer gødning- og
vandningbehov og dermed
transporter mellem kirkegårde.

• Plastik af meget høj kvalitet som
hverken ruster eller oxiderer.

• Effektive sugebånd, der sikrer, at
jorden altid har den rigtige
mængde vand.

• Praktiske håndtag gør kassen nem
at håndtere.

• mulighed for at samle alle
indvendige kasser og lave
beplantninger på samme sted -
mere effektivt og bedre for
arbejdsmiljø og ergonomi.



MOBILPLANT
SELVVANDENDE PLANTEKASSER 

MODEL 100 

MÅL 58x39 cm 

VANDMAGASIN  18 liter

MODEL 200 

MÅL 65x29 cm 

VANDMAGASIN 14 liter 

MODEL 300 

MÅL 49x29 cm 

VANDMAGASIN 10 liter 

MODEL 400 

MÅL 39x29 cm 

VANDMAGASIN 8 liter

MODEL 500 

MÅL 39x29 cm 

VANDMAGASIN 8 liter

BESTILLING
Kassen leveres komplet med indre og 
ydre kasse samt sugebånd og låg. 
Der er også muligt at bestille ekstra 
inder- og yderkasser hver for sig, låg, 
sugebånd på rulle eller skårne 
længder. 

MATERIALE
Kassen er produceret i en special 
plastik af meget høj kvalitet. 

MILJØ
MobilPlant-kassen kan gå til genbrug 
efter sin levetid. Svensk produceret 
med til største del vedvarende energi. 

GARANTI
15 års garanti. (Alle kasser er dateret 
med år og måned).

Svensk produceret




