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3 Nyttige hjelpemidler til hagen
Team Henriksen har i sitt sortiment tre svært nyttige hjelpemidler til den engasjerte 
gartner. Rå-Vekk som skremmer vilt, Vinterdekken som beskytter vinterømtålige 
planter og BioStretch - en biologisk nedbrytbar fleksibel oppbindingstråd.

Rå-Vekk.
Luktputer mot hjortedyr, hare og vånd. Virker hele året!
Rå-Vekk er en luktpute som holder vilt unna
- Er helt giftfri
- Er langtidsvirkende (må holdes fuktig)
- Tåler regn og fukt
3 varianter. Pk a 3 stk.

Vinterdekken.
Gir sikrere beskyttelse for ømfintlige planter.
Vinterdekket er i en pyramideform. Glidelåsen kan åpnes fra begge ender, for å gi ekstra 
luft eller for å vanne planten.
Vinterdekket er UV-beskyttende, vann- og vindtett, men allikevel pustende. Toppen av 
vinterdekket er ytterligere forsterket. Ved å benytte en bambus-pinne, stabiliserer du top-
pen. Dette gjør også sitt til at snø og regn lettere renner av, og at du unngår at plantetop-
pen brekker. Kan brukes i flere år.

- Enkel lukketeknikk med dobbel glidelås og snor nederst
- Kontroll av planten er alltid mulig
- Pustende for plantene
- Kan brukes mange ganger
Vinterdekke finnes i fem størrelser fra 100 cm - 300 cm. 1 stk/pk.

BioStretch.
Miljøvennlig styrke og kvalitet
Biostretch er laget av et mykt materiale slik at den er veldig skånsom og veleg-
net for å bruke på de mest skjøre plantene, men allikevel så sterk at den tåler 
større grener også.  Elastikken i Biostretch gjør at den føyer seg etter veksten 
etter hvert som dine planter vokser, på en fast men skånsom måte. 
Biostretch går i oppløsning (faller naturlig av planten) og formuldes i 
bakken etter ca 18 – 24 måneder ute, avhengig av været. Den er derfor 
super til dine planter, men også for miljøet!

Biostretch kan brukes til alle typer oppbinding av profesjonelle eller i 
hagen – eller med andre ord – for alt som trenger en fast men skånsom 
oppbindingshjelp. En hagebruker vil benytte denne til oppbinding av tomater eller bøn-
ner. Den benyttes også for å binde opp nye roseskudd eller (unge) planter til en plante-
pinne eller espalier.


