Din guide till den perfekta häcken

Plantering

Skötsel

Få dina plantor och plantering att trivas med vår hjälp på
vägen. Här har vi samlat tips och råd för att du ska lyckas!

Denna guide är skyddad utav upphovsrättslagen. Alla bilder och all text tillhör thujaplantor.se. All kopiering kommer att polisanmälas.

Inköp

Tipsa en vän om oss. Leder ditt tips till ett köp, så bjuder vi dig på bevattningslang till din nya häck. Gäller vid minsta ordervärde om 11.000kr.

Planering
Att anlägga en häck runt sin tomt, altan, badplats eller annan yta är oftast
en investering för livet. Häcken kommer att ge en glädje och
välbefinnande i många år framöver oavsett om man köpt den för att skapa
en privat plats på sin tomt, fri från insyn eller för att dämpa ljud från bilar
och trafik. Det är viktigt att sätta sig ner och fundera på hur platsen ser ut
där häcken är tänkt. Våra thujaväxter trivs i mycket sol och upp till
halvskuggiga platser och mår då som allra bäst, de utvecklar en mycket
klar grön färg och växer utmärkt. Medan idegranen är mycket mer härdig
för skuggiga platser och klarar sig bra även där. Om du har en tomt med
mycket skugga måste du fundera på om det går att göra något för att
thujan ska få mer sol. Går det att klippa lite på eller ta bort några träd,
som kanske skapar en del utav skuggan.

 Tänk på var du vill plantera
och hur platsen ligger
solmässigt
 Fundera på hur hög häcken
ska bli, så du kan anpassa
avståndet mellan plantor.

Nästa steg i planeringen är att fundera redan nu på hur hög du tror dig
vilja ha häcken i framtiden. Detta steg är viktigt att fundera på redan
innan man planterar för att få ett bra plantavstånd, så att växterna
kommer att må bra även i framtiden när de växer. På varje planta vi säljer
så har vi angivit ett plantavstånd som vi rekommenderar generellt för
häckar upp till cirka två och en halv meter. Vill man släppa upp häcken
högre eller låta den växa fritt tills den nått sin topp, kan man helt enkelt
separera plantorna något och låta de växa glesare för en bättre struktur
på häcken i framtiden.

Frågor? - Vi finns på telefon 08-12 444 600 eller info@thujaplantor.se för att hjälpa dig
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CHECKLISTA

Jord och mark
Strukturen visar hur jorden är sammansatt. Partiklar av olika storlekar ger jorden olika egenskaper. En bra
jord består av 50% fast material och 50% hålrum. Hålrummen bildas dels av hur partiklarna är staplade på
varandra, dels av rötter och maskar som tränger genom jorden. De stora hålrummen är fyllda med luft och de
små innehåller vatten. Om jorden innehåller för mycket luft så torkar den ut för snabbt. Men innehåller den
för lite så får rötterna svårt att växa till. Många planteringsjordar innehåller därför en stor mängd torv,
eftersom den har ypperliga egenskaper för att hålla rätta proportioner av luft och vatten. Andra
strukturmaterial är sand, leca, bark och perlite. Om en jord har dålig struktur är det väldigt svårt att vattna
och gödsla eftersom ett underutvecklat rotsystem har svårt att ta upp tillräckligt med vatten och näring. Om
du har mycket lerig jord så är det viktigt att dränera din plantering utav växterna. Inblandning av lera ger en
strukturstabil jord som är lätt att vattna och ger ett bättre rotsystem. Det som gör leran intressant är den
mycket goda förmågan att hålla och avge näring och vatten, men blir det för mycket lera kan rotsystemet
ruttna. Rötterna är i behov utav att kunna ta upp en jämn balans av vatten och syre. Med för mycket lera
binds det för mycket vatten och plantorna kan inte ta upp syret.

CHECKLISTA
 Lera gör att vatten kan bli
stående och sand gör att
vattnet rinner bort.
Bäst = en blandning av lera,
sand och ny planteringsjord.
 Blanda ut din befintliga jord
med hälften ny planteringsjord.

pH anger om en jord är sur, neutral eller basisk. Ju lägre värde desto surare jord. Våra thujaväxter ska ha ett
pH värde mellan 6-8 och det mest optimala för dem ligger runt 6,5. Våra idegranar däremot tycker bättre om
lite surare mark och optimalt för dem är ett pH-värde runt 5,5-6,5. Vill du ta reda på vad du har för pH-värde i
din mark, så rekommenderar vi dig att ta kontakt med Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), www.slu.se, de
kan göra en jordanalys till en rimlig kostnad. Vid pH-värden under 4,5 eller över 8, binds vissa näringsämnen
så hårt att de är omöjliga för växterna att komma åt. Jordens pH beror dels på vilka material som ingår och
dels av tillförd kalk. Tips: Kalka inte av gammal vana. För mycket kalk är lika illa som för lite.
Normalt sätt så är våra jordar ganska bra, så om du inte vet med dig att du har något konstigt i marken eller
vill vara extra noggrann kan du helt enkelt använda din gamla jord och blanda ut med ny frisk planteringsjord.

Du vet väl om att vi även säljer ekologisk jord ifrån Rölunda Gård, anpassad för just plantor.
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Vad ska man tänka på och vad är bra jord? Många ser jord bara som ett rent fyllnadsmaterial som läggs runt
växtens rötter för att den inte ska ramla omkull. Men jorden har så många fler uppgifter.
Växten behöver jorden som sitt skafferi, apotek och törstsläckare för utvecklas bra och bli fin.
En bra jord ska ha rätt struktur, rätt pH, rätt näring, rätt mikroliv, rätt fukt- och näringshållande egenskaper,
vara fri från skadliga svampar, bakterier och insekter, vara ogräsfri.

Gräva och förbereda
Innan våra plantor kommer är det alltid bra att förbereda planteringen genom att
gräva för plantorna. På så sätt får du också veta hur jorden ser ut och om du känner
att du behöver jordförbättra eller byta ut den helt. Det finns normalt sett två sätt att
gräva för plantorna, antingen gräver du ett långt dike för hela häcken eller också
gräver du en grop för varje planta. I båda fallen så är det bättre ju djupare och
bredare du gräver för plantan om du har tänkt att jordförbättra. Gräv som minst så
du har en decimeter fritt runt hela klumpen och även undertill. Rotklumpens storlek
varierar självklart på våra växter och är minst på våra korta och störst på våra
längsta.

 Gräv ur ordentligt för varje
planta.
Gräv helst ett långt dike
istället för en grop för varje
planta.
Spara jorden du gräver upp
om den är bra. Den kan du
blanda med ny planteringsjord.

För att du ska ha en uppfattning redan innan för att kunna gräva, kan man säga
att rotklumpen på en 2 meters planta har en diameter på ca 40cm, medan en
planta med en höjd på 60cm har en rotklumpsdiameter på ca 25cm.

Dela gärna med dig utav dina planteringsbilder på vår facebook sida. Ibland har vi tävlingar.
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CHECKLISTA

Plantorna kommer
 Våra lastbilar är 24 meter
långa och kan inte ta sig fram
överallt i bostadsområden.
 Vissa utav våra lastbilar är
utrustade med truck, men det
krävs en bredd på 2 meter för
framkomlighet.
 Plantera så snabbt du kan
efter leverans.

I nästan alla fall kommer våra transporter med stora långtradare på 24 meter. Flytta dina eventuella bilar som kan
stå i vägen för framkomligheten och prata med grannar om du har möjlighet att be dem flytta sig. Våra chaufförer
gör själva bedömningen om det går att ta sig in på gatan och de måste även tänka på att de ska kunna ta sig ut. Om
det inte går att ta sig fram så måste de lasta av så nära det går att komma, så försök att underlätta så mycket som
möjligt.
När plantorna är på plats så är det viktigt för dig att placera dem på ett bra ställe i väntan på plantering. Plantorna
klarar sig bra utan plantering, men då är det extremt viktigt att man sköter dem på rätt sätt. Placera plantorna
upprätt mot t.ex. ett staket eller en vägg i skugga. Se till att rötterna får vatten direkt och vattna ordentligt varje
klump med en mjuk stråle för att inte spola bort jorden. Om du har tänkt att vänta med planteringen länge, så
måste du se till att hålla rotklumpen fuktig under perioden som plantan väntar. Kontrollera varannan dag så att
inte rotklumpen är torr inuti, enklast gör du detta genom att köra in ett finger och känna efter så långt in som
möjligt. Vattna ca 5-10 liter per rotsystem beroende på storlek av planta och 2-3 gånger i veckan.

Våra chaufförer ringer normalt innan ankomst på utsatt leveransdag. Se till att du är
tillgänglig på uppgett telefonnummer.
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CHECKLISTA

Plantering
CHECKLISTA
Fyll upp med jord till rätt nivå,
packa försiktigt så plantan står
stadigt. Det ska inte brukas någon
större kraft.

 De överst rötterna ska vara
några centimeter ner i jorden.
Se till att få det plant runt
planteringen
Klipp upp nätet som håller
ihop rotklumpen runt stammen

Täck hålets/dikets botten med hälften planteringsjord och hälften barkmull eller blanda den befintliga jorden med
lite ny planteringsjord. Fyll på tillräckligt mycket i botten för att plantan ska komma upp så att marknivån är i liv
med övre delen på plantan. De översta rötterna ska vara några centimeter nere i marken när planteringen är
färdig. Ta bort krukan försiktigt utan att skada de små fina rötterna om plantan har kruka. Om den har nätklump
kan du låta nätet sitta kvar. Se till att rötterna får ordentligt med vatten vid planteringen. Enklast är det att doppa
hela rotsystemet i ett stort kärl med vatten innan du sätter ner plantan i gropen. Placera växten mitt i hålet och
klipp upp/ knyt upp nätet i överkant så att inte plantan kan strypas när den växer i framtiden. Fyll på med en
blandning av hälften plantjord och hälften uppgrävd jord runt plantan. Packa försiktigt så att plantan står stadigt.
Jämna av ytan i överkant så att den är i liv med övrig marknivå, så plant som möjligt. Har du en grop så får plantan
mer vatten, men det kan också skada rotsystemet på vintern när det fryser. Har du en kulle så får plantan mindre
vatten och kan torka. Lagom och rakt är bäst.

Tycker du om vårt häfte med planteringshjälp? Låt oss gärna veta det.
Att tacka oss på sociala medier är något vi är mycket tacksamma för.
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Plantera i nivå med marken,
Gräv inte ner plantan så
stammen försvinner.
Fyll upp med jord i botten
så plantan kommer upp
i rätt nivå.

Planteringsstöd

Om du har köpt höga plantor och planterat på en plats som är utsatt för mycket vind,
så är det alltid bra att ge plantorna ett växtstöd under första växtsäsongen tills de har
hunnit rota sig och klarar sig själva. Om plantorna hela tiden är på gränsen till att välta
utav vinden, så har rötterna svårt att etablera sig på ett korrekt sätt och med riktig otur
kan de välta i en kraftig storm. De finns flera olika sätt att ge dem stöd om man är
kreativ, man kan antingen slå ner en pinne för varje planta som man kan binda upp
dem i eller också bygga ett längsgående stöd för alla plantorna eller binda upp dem i
ett staket som går parallellt. Vårt tips är att slå ner vertikala staketpinnar var tredje
meter och skruva fast en horisontell regel eller bräda på en höjd av ca en meter som ni
kan binda varje planta i. Binder upp plantorna gör ni med ett mjukt natursnöre och inte
najtråd eller någon annan metalltråd som kan skada plantan.

CHECKLISTA
 Har du köpt höga plantor och
planterat på en plats som är
väldigt utsatt för vind. Ge dina
plantor ett stöd första
säsongen.

Dela gärna med dig utav dina planteringsbilder på vår facebook sida. Ibland har vi tävlingar.
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Gäller vid speciella förhållanden

Vattna dina plantor
CHECKLISTA
 Vattna ordentligt 2-3 gånger i
veckan.
 Se till att jorden hålls fuktig
hela tiden.
 När du vattnar måste du vara
säker på att vattnet verkligen
hinner tränga ner till rötterna.
 Vattna ca 10L / planta

Att installera ett bevattningssystem är något vi rekommenderar och om du inte redan köpt ett
bevattningssystem så kan du enkelt beställa ett hos oss. Det viktiga att tänka på när du köper ett är att köpa
ett system som ger vatten ovanifrån och inte som grävs ner. Växterna är vana vid att vattnet naturligt kommer
uppifrån och bygger därför sitt rotsystem därefter. Om du lurar växten att ta upp vattnet nerifrån, så kan
plantan skadas när du bestämmer dig för att sluta ge den vatten och vill låta den klara sig själv. Nästa risk med
ett bevattningssystem som är nergrävt är att plantans rötter söker sig till vattenkällan och kommer med tiden
att slingra sig runt slangen och allt eftersom rötterna växer så kommer de att strypa tillförseln på vatten.
Om du inte vill köpa ett system ifrån oss så kan du ta en vanlig trädgårdsslang och lägga ut längs med
plantornas rötter. Du pluggar ena änden på slangen. Det finns färdiga stopp att köpa på affären. Därefter
borrar du ett litet hål i slangen för varje planta. Börja med 1mm, hela vägen och borra sedan upp hålet med
2mm, osv. På så sätt håller du koll så du får ett jämnt flöde hela vägen och inte bara tre hål i början på
slangen som rinner. Koppla på en timer, så slipper du tänka så mycket mer på bevattningen. Ställ in timern på
ca 2min/meter häck och 2-3gånger i veckan om du har normalt flöde i kranen.

Dela gärna med dig utav dina planteringsbilder på vår facebook sida. Ibland har vi tävlingar.
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För att få en vacker och frisk häck är det viktigt att se till så att den inte torkar ut och
under första säsongen och efter plantering är det extremt viktigt att sköta
bevattning för att inte plantorna ska dö. Vattningen kan du sköta på många olika
sätt, det viktiga är att varje planta blir ordentligt blöt hela vägen ner i rotsystemet
och inte bara på ytan. Vattna tio liter per planta, som en måttstock på hur mycket
vatten som behövs. Låt vattnet sjunka in och känn efter på dagarna när det behövs
mer. Stoppa ner ett finger i jorden så du verkligen känner om jorden är torr.
Varma vår/sommardagar kan jorden vara torr på ytan, detta behöver inte innebära
att den inte är fuktig längre ner. Använd ditt egna omdöme och kom ihåg att det
viktiga är att hålla rötterna fuktiga.

Vintern kommer…
Alla våra växter är vintergröna och behåller fin färg året runt. Både thuja brabant
och smaragd kan skifta i en bronsgrön färg vintertid. Men för att behålla en fin häck
och framförallt en nyplanterad häck är det viktigt att komma ihåg att det oftast är
vintern som orsakar mest skada. Under vintern kan plantorna drabbas utav det som
kallas för tjältorka och som kan vara förödande för en nyplanterad häck. Vad som
händer är att, när den starka vårsolen börjar lysa på plantorna så torkar plantan ut
eftersom den inte kan få näring/vatten ur marken när tjälen ligger kvar. Detta sker
framförallt under perioden februari-april och lite beroende på var i landet du bor.
För att garantin ska gälla mot tjältorka och för att skydda sig mot eller förminska
risken att drabbas utav detta finns det många sätt att gå tillväga.

Skydda häcken mot tjältorka.
 Ge häcken ordentligt med
vatten sent på året innan det
blir minusgrader.
 Isolera under häcken med
täckbark eller löv mot tjälen
 Skydda gärna häcken första
säsongen med skuggväv.

Ett enkelt och gratis sätt är att ta till vara på de fallna löven som kommit på
tomten och istället för att kompostera dessa kan man kratta in dem under
häcken. Kratta in så mycket löv du kan så det blir en ordentlig hög längs med
hela häcken. Löven isolerar ganska bra och hindrar därmed tjälen från att
tränga alltför djupt ner i marken/rotsystemet och gör att den släpper
snabbare när våren börjar komma. Du kan även ge dina plantor lite extra
vatten sent på hösten så att de kan ladda upp inför vintern så länge inte
frosten har kommit.
Vi säljer också täckbark som fungerar på samma sätt, men kan ligga kvar
och vara snyggt året runt. Täckbarken kan du sprida ut under häcken i ett
jämnt lager om minst 5cm, så isolerar den bra och skyddar även mot ogräs
och annat som du inte vill ha. Som en extra åtgärd kan du täcka plantorna
inför vintern med en skuggväv. Skuggväven släpper igenom vatten åt
plantorna och isolerar, men hindrar det mesta solljuset från att torka ut
plantan på vårkanten. Skuggväv kan du enkelt köpa i vår webbutik och vi kan
även hjälpa till med monteringen.

Dela gärna med dig utav dina planteringsbilder på vår facebook sida. Ibland har vi tävlingar.
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CHECKLISTA

Beskäring del 1
CHECKLISTA
 Beskär din häck två gånger per år.
April och oktober är bra månader att
utgå ifrån.
 För att skapa en tät och fin ”mur” är
det viktigt att beskära på samma ställe
varje gång.
 Stammen slutar växa när du klipper
toppen.
 Spara alltid grönska innanför snittet
när du beskär en thuja planta.

Tipsa en vän om oss. Leder ditt tips till ett köp, så bjuder vi dig på bevattningslang till din nya häck.
Gäller vid minsta ordervärde om 11.000kr.
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När första vintern är över kan man börja fundera på beskäring. Båda våra
thujaväxter och granväxter kan beskäras under vår och höst. Idegranen
kan man med fördel beskära på vårkanten precis innan tillväxten sätter
igång och thujaväxterna går bra att beskära fram till sommarvärmen
börjar komma. Under de varma sommarmånaderna minskar tillväxtfarten
på växterna och detta är en bra period för växterna att återhämta sig efter
beskäringen. Beskär växterna på eftermiddagen/kvällen när solen inte är
så stark så har plantorna lättare för att "läka" såren efter de nya snitten
och de riskerar då heller inte att bli brända. Om du öppnar upp
häckväxten och tittar innanför den gröna fasaden, så ser du att plantans
blad normalt är bruna och torra. Allt eftersom plantan växer så gör den sig
av med de delar som inte längre behövs. Behovet utav solljus får den från
de yttre löven och behöver inte längre de som inte får något solljus. Ta tag
i plantan och skaka av den försiktigt så den blir av med de lösa bruna
bladen invändigt och kan koncentrera sig på den friska gröna delen utåt.
Om plantan har någon helt brun kvist kan du klippa bort den helt, men
endast om den inte har något inslag av liv. Bestäm dig nu för hur du vill ha
häcken i framtiden och vilken bredd det ska vara på den. Det är fel utav
flera utav våra konkurrenter att påstå att det går att beskära en thujahäck
kraftigt. En thujaplanta måste ha grönska innanför snittet vid beskäring,
eftersom den inte kan skjuta nya skott på gammal ved. Därför är det extra
viktigt att beskära med jämna mellanrum och normalt två gånger per år
(vår och sensommar) för att få en snygg och tät häck. Vår idegran däremot
är mycket mer härdig när det gäller beskäring och du kan i teorin beskära
den ner till stammen och den kommer fortfarande att återhämta sig och
bli fin. Om du vill ha den mycket populära och helt täta, fyrkantiga häcken
som många föredrar, så klipper du den på samma bredd, varje gång.

Beskäring del 2
 Klipp häcken så den lutar inåt som en
pyramid. Bättre med sol och mindre yta
på toppen för snöskador.
 Använd alltid rena och skarpa verktyg
 Låt fantasin flöda, det finns många
snygga och inspirerande häckar som
inte är fyrkantiga, även om det är
praktiskt.

BRA

MINDRE BRA

Försök att lägga snittet så den smalnar av lite sakta uppåt som en pyramid. Då kan solen lättare nå alla grenar och
dessutom minskar du risken för snöskador. När häcken har nått önskvärd höjd kan du ta av toppen, försök att göra
snittet så att toppen inte ser avhuggen ut. Använd alltid skarpa verktyg, så du inte skadar växten och kan förhindra
fransade sår och sjukdomar. Idag finns det ett stort urval utav motordrivna häcksaxar som gör att arbetet med
beskäring både går fort och är väldigt roligt. Man skiljer på eldrivna och bensindrivna. Båda typerna har för- och
nackdelar. De eldrivna är normalt sett inte lika tunga att bära på och gör att du inte blir så trött i armarna, medan de
bensindrivna är lite tyngre, men du slipper problemet med en kabel överallt. Se bara till att hitta en stark och bra
häcksax. De billigare maskinerna har normalt sett en ganska klen motor och ett svärd som inte löper så bra. Det blir
som att klippa med en sax där skruven inte sitter fast och då kommer du att få väldigt dåliga snitt och du kommer helt
enkelt att skada växten när maskinen nästan sliter av grenarna istället för att klippa grenarna.
Beskäringen är rolig och det är bara fantasin som sätter gränser. Även om den fyrkantiga häcken är praktisk, så finns
det många andra former som du kan använda dig utav och som fortfarande kommer ge dig ett lika bra insynsskydd.
Dela gärna med dig utav dina beskäringsbilder på vår facebook sida. Ibland har vi tävlingar.
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CHECKLISTA

Gödsla och täckbark
Ge din häck extra näring två gånger om året, efter första säsongen.
Gödsling
Under första säsongen efter
plantering eller i samband med
plantering rekommenderar vi dig att
inte gödsla alls.
Vänta till året efter plantering.
Du kan gödsla din häck två gånger
om året för att ge den extra näring,
så den växer bra och utvecklas fint.
Den första gången du ger näring är
bra att göra efter vintern när tjälen
har släppt och växterna börjar ta fart
runt mars och april. Därefter kan du
ge dem en andra gång innan det blir
alldeles för varmt i juni/juli.

Täckbark
Täckbarken är inte bara en snygg
dekoration utan fyller även en mängd
bra funktioner. Genom att lägga på ett
lager på 5-10cm utav täckbark under
din häck, minskar du risken för annat
ogräs att ta sig upp och sprida sig
under häcken.
Täckbarken fungerar även som
isolering och hindrar tjälen från att
tränga ner för djupt under vintern,
vilket kan leda till tjältorka som är ett
allvarligt problem för vintergröna
häckar.

 Gödsla inte första säsongen
 Gödsla därefter 1-2 gånger per år vid
behov. Första gången i mars-april och
andra gången i juni-juli.
 Använd täckbark, bra mot ogräs och
tjälen på vintern.

Använd vanligt naturgödsel som tex
Kogödsel när du gödslar eller
jordförbättrar.

Du vet väl att vi även säljer gödsel, täckbark och andra planteringsprodukter. Besök sidan om du vill lägga till något.
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Garanti
12 månaders växtgaranti
Vi garanterar att växten du köpt hos oss är felfri och sortäkta. Om
den inte växer eller om den dör trots att härdighetsanvisningar och
planterings- och skötselråd följts, får du en ny växt av oss eller
köpesumman tillbaka, om vi inte har likvärdig växt på lager.
Växtgaranti
Garantin gäller för samtliga utav oss sålda
häckplantor. Genom denna garanti ansvarar
vi för att Ni får en felfri växt som uppfyller
statliga krav på sundhet, kvalitet och
sortäkthet. Dör växten trots att Ni följt givna
skötselanvisningar har Ni rätt att få en ny
felfri växt. Samma villkor gäller för
sortäkthet.

Garantins varaktighet
Vi lämnar 12 månaders garanti på våra växter.
Eventuella utbyten sker endast april/maj/juni
och sept/okt/nov. Det innebär att tidigast
utbyte av vårplanterade växter är på hösten
och tidigast utbyte utav höstplanterade växter
är på våren. När ni befarar att växten inte
utvecklar sig normalt, sänd oss foto och
beskrivning av ärendet till vår kundtjänst.

Reklamationsanvisningar
Om inköpt växt inte vill ta sig och börja växa,
låt den stå kvar på växtplatsen. Detta gäller
också vid misstänkt sortfel. Kontakta oss så
får du närmare information. Ta alltså inte
upp en planterad växt innan ni rådgjort med
oss. Vid reklamation ska inköpskvittot på
såld vara visas upp. Fullständiga
garantivillkor hittar ni i vår webbutik.

Undantag då garantin inte gäller
Garantin gäller inte för skador som
uppkommit efter köpet och som orsakats av
bristande omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor
eller annat utanför vår kontroll. Detta
inkluderar exempelvis bristande bevattning,
köld- eller vindskador, felgödsling, felaktig
plantering, undermålig dränering på
växtplatsen, översvämmning, förgiftning och
skador orsakade av djur eller människor.

 Kom ihåg att garantin inte gäller om
växterna inte sköts korrekt. Garantin är
en säkerhet för din skull, men det är
fortfarande växter som behöver
omvårdnad.
 Spara ditt kvitto som garantibevis
 Gräv aldrig upp växter kopplade till
din garanti förrän du fått ett
godkännande från vår kundtjänst.
Ersättningsprodukt
Reklamerad vara går att hämta hos
oss. Vi hjälper även till med leverans
av garantivaror till kund, men vi
förbehåller oss rätten att leverera
vara i samband med leveranser i
närheten.
Vi förbehåller oss rätten att istället
för att byta ut plantor återbetala
plantor till inköpspris.

Frågor? - Vi finns på telefon 08-12 444 600 eller info@thujaplantor.se för att hjälpa dig
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Tack!
Tack för att du valt oss som leverantör
Du har precis tagit del utav Sveriges mest kompletta guide om
skötsel och plantering utav thujaplantor och idegran.

Dessa punkter är till för en snabbguide,
för att du enkelt ska komma ihåg de
viktigaste punkterna. Vi hoppas de
hjälper dig vid skötsel och plantering.
Lycka till!

Gillar du vår guide. Vi är jätte tacksamma för om du låter
oss veta det!
Gilla och dela oss gärna på facebook, så kan du även följa
våra tävlingar och få mer tips och råd.

Frågor? - Vi finns på telefon 08-12 444 600 eller info@thujaplantor.se för att hjälpa dig
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