
Herbster Tube 100 

Historien bag Herbster
Jeg er vokset op med 3 brødre i et lille hus 
med en stor have. Som børn havde vi hver 
en lille køkkenhave, som vi flittigt passede. 
Interessen for planter holdt ved, da jeg blev 
voksen, men jeg opdagede, hvor vanskeligt 
det er at få plads til planter i en lejlighed 
eller på en altan. Dette fødte ideen til 
Herbster rørene.

God fornøjelse med at så, pleje 
og høste dine egne krydderurter 
eller prydplanter i Herbster 
rørene.

                              Win Åndahl 

Du kan også vælge at fylde jord i røret, 
men nøjes med 1 cm fra kanten, så vandet 
ikke løber over ved vanding. 

Gode planteråd
n  Så selv eller køb færdige planter.

n  Jorden skal være løs og næringsrig. 
 Brug evt. økologisk gødning. 

n  Planter skal have lys nok, men det kan 
 blive for varmt i sydvendte vinduer! 

n  Vanding tilpasses planteart, temp., lys 
 og årstid - vælg planter i samme rør som 
 kræver samme pleje. Overvand ikke!

Ophæng din Herbster city-have i stuen, i køkkenet, 
på altanen eller på arbejdspladsen

Den anvendte plast er godkendt (EU+
FDA) til brug i kontakt med fødevarer.

Ved bortskaffelse bør emballagen af-
leveres til genanvendelse og Herbster 
rørene til forbrænding. 
Karabinringene samt remmene kan 
genbruges til fx nøglering eller lign.

Tænk på miljøet

Fyld Perliten i bunden af røret - det giver 
rødderne luft og hjælper planterne med at 
holde balancen. Nu kan du hælde lidt vand 
i røret og sætte urter direkte i røret. 

- skab din egen hængende city-have

Scandinavian design  �  www.herbster.one

Ophæng Herbster rørene under eller ved 
siden af hinanden. Du kan også vælge at 
hænge flere under hinanden - du åbner 
blot karabinringene og hægter dem fast i 
øjne på remmene under røret ovenover. 
Ophænger du mere end 4 rør under 
hinanden anbefales det, at forstærke

ophængssystemet med kraftigere kroge og fx 
stips som supplement til karabinringene.

Ved rengøring eller omplantning kan du nemt 
løfte Herbster rørene ud af remmene og tage 
dem med ud i fx køkkenvasken, så det ikke 
sviner.

Herbster rørene fås i hvid og sort - slip fantasien løs; bland farverne og indholdet - fx 
kaktus og orkidéer på steder med begrænset lys og krydderurter hvor der er mere sollys.

Æske: 1 Herbster rør incl. 2 remme, 2 
karabinringe, 0,5 liter Perlite (naturpro-
dukt af sten) og 2 kroge til ophængning.

Æske (LxBxH):  550 x 110 x 110 mm
Herbster rør:  L: 540 mm D: 100 mm
Jord pr. rør:  ca 2,5 liter jord
Vægt pr. rør:  ca 2,5 kg incl. jord + planter
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Karabinringene kan 
hægtes ind i øjne på 
remmene i Herbster 
røret ovenover.

Karabinringene 
kan åbnes.

Remmene er grå.
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Ophæng dine Herbster rør
lige hvor du vil 

på jobbet og i hjemmet 

Herbster er designbeskyttet: 
EUIPOno 003228451-0001

Herbster Tube 100 

På jobbet

§ Café   § Reception   § Kantine   § Kontor

I hjemmet

§ Altan 

§ Stue 

§ Køkken

§ Badeværelse

Herbster rørenes stilrene design passer ind de fleste steder. Er 
man ikke til tidkrævende planter vælges dekorative kaktusser 
og orkideer. Ønsker man planter, som er mere end blot 
dekorative, vælges krydderurter, som i mange tilfælde spreder 
en intenst og eksotisk duft i rummet.  

Det ser flot ud med flasker i Herbster rørene, men det går ud 
over balancen. Fyld kattegrus eller sand i bunden af rørene 
for at stabilisere dem, og for at få en mere plan bund under 
flaskerne. Små flasker er bedst egnet - prøv dig forsigtigt frem. 
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