Februari 2017

Beste Plantenliefhebbers,
Wilt U dit jaar weer mee doen met de gevulde plantenbakken, dan is dit weer mogelijk.
Graag de bakken, potten voor 26 februari retour aan de Blauw-roodlaan 96 willen brengen..
Dit geldt uiteraard ook als je nieuwe bakken / potten wilt bestellen, graag voor 26 Februari.
Zodat de kweker er op tijd mee kan beginnen om de bakken te vullen en op een speciale manier
voor te trekken, om jullie de gewenste bakken met de juiste afgeharde planten te leveren.
Zoals de meesten wel weten: 'de bakken schoon inleveren' graag!
Schoon houdt echter in dat de roosters in de bakken en potten omhoog getrokken worden.
Doe dit voorzichtig; de roosters kunnen breken.
Let op het rooster onderin. Als je de oude planten verwijdert kan het per ongeluk in het afval
terecht komen.
Onder de roosters zitten vaak oude wortels, slakken etc.. Laat je deze zitten, dan is de kans groot
dat de slak etc. het heeft overleefd en tussen de nieuwe wortels gaat zitten en zo de plant op eet.
Dit zie je pas als het veel te laat is. De plant is dan blijvend beschadigd.
De levertijd is meestal medio mei.
Het klimaat kan te koud zijn. Als we de planten te vroeg hieraan blootstellen ontstaat er schade,
groeiachterstand etc.. Dit willen wij niet!
Iedereen krijgt een mailtje of een belletje wanneer de bakken uitgeleverd worden.
De kleurkeuzen van de Oostenrijkse stekgeranium is: rood, roze, lila en wit.
Je kunt de bakken in 1 kleur laten opmaken, maar een combinatie van kleuren is ook mogelijk.
Let er wel op, als je alléén voor de witte variant gaat, dat deze planten ⅓ kleiner zijn, en het
ogenschijnlijk een minder gevulde bak oplevert.
Gemixt met de andere kleuren komt dit formaat het best tot zijn recht.
Wil je dit jaar iets anders, dan kun je de bakken ook laten vullen met 1 jarige bloeiers.
Je krijgt dan een hanging basket in een meterbak, enorm bloemrijk tot wel 1 meter lang
afhangend naar beneden, die tot ver in november heeft gebloeid, deze zijn in diverse kleuren te
verkrijgen.
Kijk voor inspiratie en de nieuwste plantenmengsels even op de site: www.atelierpepelka.nl
onder het kopje: Specialeplantsystemen.
Ook als je een schaduwzijde in de tuin of op het balkon hebt. Er is altijd wel iets voor te krijgen
wat het daar juist goed doet.
Sinds vorig jaar is er een nieuwe ronde pot ontwikkeld, de “MEGAMAXX” , ziet er hetzelfde uit
als de Royal top maar bij deze pot is de diameter groter geen 30 maar 35 cm en het waterreservoir
is hierbij vergroot naar 3 liter.
In deze nieuwe variant kunnen alle mengsels gemaakt wordt,

Om deze gevulde hangpot nogmaals te promoten is er een speciale prijs van gemaakt.
Nieuwe pot Megamaxx gevuld met de plantenmix die U wilt...slechts € 37,95
Uiteraard wordt de speciaal samengestelde aarde weer gebruikt, die deze plant nodig heeft om
extra lang in het seizoen door te bloeien.
Bij aflevering krijgt iedereen weer een bakje speciale voeding geleverd, om een zo goed
mogelijk, rijkelijk, bloeiresultaat te krijgen en dat tot ver in het seizoen te behouden.
Ook dit jaar kun je er voor kiezen om de speciale osmocotetabletten erbij te kopen.
Deze heb ik nu zelf uitvoerig getest, en ik ben er erg tevereden over.
Ze gaan in tabletvorm in de aarde en geven de juiste meststof af voor de gehele bloeitijd. Dan
hoef je nog maar af en toe een schep witte poeder in het water erbij te geven.
De vulling prijzen;






Ronde royal top
Venezia 60 cm bak
Venezia 80 cm bak
Venezia 1 meter bak
Aquatop 35 ( vierkante bak )
Aquatop 40 ( vierkante bak )

€ 28,20
€ 28,20
€ 34,€ 41,80
€ 31,40
€ 33,45
(de vulling prijzen zijn inclusief 6 % btw )

De losse bakken prijzen;

- Ronde royal top
 Venezia 60 cm bak
 Venezia 80 cm bak
 Venezia 1 meter bak
 Aquatop 35 ( vierkante bak )
 Aquatop 40 ( vierkante bak )

€ 11,95
€ 17,95
€ 21,95
€ 24,95
€ 20,95
€ 22,75

(de bak prijzen zijn inclusief 21 % btw

De bakken zijn in 1kleur te verkrijgen;





Grijs

De aanschaf van deze bakken is éénmalig. De gemiddelde levensduur van de bak is 5-7 jaar!
Wees er wel alert op dat de bakken niet hard op de grond vallen. Er kan een scheur in de
onderkant komen, waardoor het systeem niet meer werkt. Uw waterbuffer gaat immers verloren.
Uiteraard zijn er diverse ophang systemen te verkrijgen!
Voor aan een balkon of tegen de muur: de zware metalenhaken, relinghulpstukken etc.
Maar ook diverse zware haken om de ronde potten aan op te hangen of in te zetten.
Mocht U daar interesse in hebben, vraag het even. Dan laat ik het nodige zien.

Wilt u de bakken, potten dit jaar weer laten vullen, laat dit dan via de mail of telefonische weten.
Dan kunnen we een tijd van inleveren afspreken..
Mocht ik er even niet zijn dan mag je de bakken altijd achter het huis op de veiling karren
plaatsen. Meld dit uiteraard wel even via mail of mobiel dan haal ik ze z.s.m. weg.
let er wel op, sticker ze zelf even. Mochten er meerdere staan dat ze niet omgewisseld worden.
Voor vragen kun je me altijd mailen: info@atelierpepelka.nl of bellen: 06-53338036
Met vriendelijke groet, Jolanda van Atelier Pepelka.

