
LEES MEER

De GreenWell is een gietrand die gemaakt is van
gerecycled materiaal. Door de GreenWell rondom
een boom te plaatsen, infiltreert het water na een
watergift geleidelijk in de kluit en blijft de kluit
langer vochtig.

De GreenWell is gemakkelijk en snel te installeren
door het speciale koppelsysteem en kan meerdere
keren gebruikt worden wat ervoor zorgt dat er
afvalbesparing plaats vindt. 

Het model van de GreenWell loopt aan de
bovenkant taps toe, dit speciale profiel zorgt ervoor
dat de GreenWell is bestand tegen weersinvloeden,
maaischade en vandalisme. 
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Voordelen van de GreenWell

Het gebruik van de GreenWell reduceert de
frequentie van watergeven.
Water dringt direct door in de wortelkluit
waardoor er geen water verloren gaat.
De stam blijft beschermt tegen maaischade. 
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Boomverzorgingwww.greenguard.nl

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=6734a7a9d0&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/feromoonval-kastanjemineermot/&post_type=product&s=greenwell
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/feromoonval-kastanjemineermot/&post_type=product&s=greenwell
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=a0decd7b25&_wp_http_referer=/?_wpnonce=a0decd7b25&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=kastanjemineermot&post_type=product&s=greenwell
https://www.greenguard.nl/
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GreenWell

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

Afmetingen

GreenWell: 30 liter inhoud ( 1-delig)

GreenWell: 60 liter inhoud ( 3-delig)

De GreenWell is beschikbaar in 2 maten: 

Breedte bovenkant:  430 mm
Breedte onderkant:  495 mm
Hoogte:                     190 mm 

Verkrijgbaar in de kleuren groen en zwart. 

Breedte bovenkant:  600 mm
Breedte onderkant:  670 mm
Hoogte:                     250 mm 

Verkrijgbaar in de kleur groen. 

Tip

Om ervoor te zorgen dat de boom na de aanplant
gedoseerd en geleidelijk water krijgt, kan een
TreeDiaper in de gietrand geplaatst worden. 

Een andere mogelijkheid is om de grond binnen de
gietrand af te strooien met de GreenGuard
Strooisellaag, dit gaat onkruid tegen, houdt de
bovenlaag van de grond vochtig en beschermt
tegen warmte en zonlicht.
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https://www.greenguard.nl/product/treediaper/
https://www.greenguard.nl/product/greenguard-strooisellaag-bigbag-1m3/
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=a0decd7b25&_wp_http_referer=/?_wpnonce=a0decd7b25&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=kastanjemineermot&post_type=product&s=greenwell

