Emperi Original

Tillverkad i aluminium

25-års
funktions
garanti
Vid köp av Emperi Original (minst 50 st) ingår grundutbildning
inom växt- och jordval, skötsel, ekonomi och ergonomi vid ett tillfälle.
Vi har även färdiga brev för underrättelse till gravrättsinnehavare.
För den som önskar finns även vidareutbildning inom ovanstående.
Vid intresse – begär prisuppgift.
Till Emperi Original ingår, liksom till alla våra produkter fri support
för att installationen ska bli så enkel och problemfri som möjligt.

Växtförslag
Vi på Emperi hjälper er gärna med växtförslag. Till vår hjälp har vi
många av Sveriges främsta trädgårdsexperter.

Hasselfors U-jord
Framtagen i samarbete med Hasselfors, Liseberg och Emperi Försäljning
AB. Hasselfors U-jord är blandad för att klara både uttorkning och göra
sig av med överskottsvatten under regniga perioder. Alla ingredienser i
jorden bryts på lång sikt ner och jorden efterlämnar inga onaturliga rester.

Aluminium – för bästa miljöval
Aluminium är helt ofarligt i marken. Aluminium kan med lätthet återvinnas om och om igen till en helt likvärdig produkt. På Emperi Original
lämnas 25 års funktionsgaranti. Aluminium håller för värme från bl a
tjältiningsaggregat och värmeljus.
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Emperi Original

Tillverkad i aluminium

Emperi verktyg och tillbehör
Emperi Lyfthandtag

används för att på ett
ergonomiskt riktigt sätt lyfta
planteringslådan. Lyfthantaget är justerbart och passar
alla Emperi Originalstorlekar.

Emperi Små lyfthandtag
är lämpliga när du ska lyfta
lite på planteringslådan för
att kontrollera vattennivån.
Finns i 30 och 50 cm längd.

Emperi Vattenrör

används för att enkelt och
ergonomiskt tippa upp
planteringslådan och sedan
fylla på vatten. Finns med
stödben

Emperi Vattensug

används för att rengöra och
tömma vattenlådan en gång
per år, vanligvis till sommarplanteringen. Tömmer
och återfyller vattenlådan
på mindre än en minut.
Krav: 3-4 kg vattentryck.

25-års
funktions
garanti

Emperi Vashållare

Art.nr.

Plant.mått:

Yttermått:

Jordvolym l:

Vattenvolym l:

Vikt kg

E 4030
E 5030
E 6030
E 7030
E 8030
E 9030
E 10030H
E 6040

40 x 30
50 x 30
60 x 30
70 x 30
80 x 30
90 x 30
100 x 30
60 x 40

45 x 35
55 x 35
65 x 35
75 x 35
85 x 35
95 x 35
105 x 35
65 x 45

12
15
18
21
25
29
31
25

8
10
12
14
16
18
21
17

2,3
2,7
3,5
3,9
4,3
4,8
5,1
4,0

ser till att snittblommor och
lyktor står stadigt i lådan.
Fungerar som lyfthandtag.

Emperi Sugfilt

Säljes på rulle á 100 meter.
1 rulle sugfilt räcker till
ca 100 lådor. Finns även i
10-pack.

Om ni har dåligt vattentryck finns möjlighet att
köpa en Honda högtryckspump och vattentank
från EMPERI:
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