BLOMSTERPRODUKTER
-skap et fargerikt felleskap!

Vi lover topp service!

Blomsterprodukter fra Miljø & Sikkerhet AS

Amberol Blomsterampel
Hamar
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Flora Blomstertårn
Mandal

Flora Blomstertårn
Kopervik

For et blomstrende utemiljø!

Flora Blomstertårn og Amberol Blomsterampler
Haugesund
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Blomsterprodukter fra Miljø & Sikkerhet AS
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Haugesund

For et blomstrende utemiljø!

Rådhuset i Kopervik
England

Blackpool, England

Stavanger

Haugesund

Norwich, England

Haugesund
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Nyhet! Fullbloom™ Blomsterampel
Veggfeste

Denne blomsterampelen er konstruert for et
langt liv og har en rekke fordeler som gjør
det enkelt å få til struttende og fargerike
blomster med minimalt vedlikehold.
Kabler i rustfritt stål

En sikkerhetskabel reduserer
muligheten for at uvedkommende kan
fjerne plantekassen. Ampelen henger
i 3mm rustfrie stålkabler.
Bristepunktet på kablene er et halvt
tonn, for ekstra sikkerhet. Kablene er
dekket med grønn farge for å gå i ett
med blomstene.

Integrerte festepunkter
for kabel

Tillater kabelen å bevege
seg fritt når det blåser og
unngår dermed unødvendig
slitasje på kabelen.

Integrert vanntank med
10 liters kapasitet
Forlenger tiden mellom
hver vanning.

Effektiv Hygromat™
kapillarmatte

Håndtak/påfyllingshull

Håndtakene gjør det lett å
løfte plantekassen med
begge hender. Praktisk når
kassen er ferdig plantet.
Løft med kjettingen kan
skade plantene. På
oversiden er det hull for
påfylling av vann.

Trekker til seg vannet fra
tanken og forsyner plantene
med jevn vanning.

Ekstra hull for overflødig vann
Renner ut når vanntanken er full

Sunn plantevekst

En integrert 10 liters vanntank kombinert med Hygromat™
kapilarmatte forlenger perioden mellom hver gang det er nødvendig å
fylle på vann. Et uttak for overflødig vann er plassert helt nederst i
vanntanken. Dette for å hindre at røttene drukner og at luft skal kunne
sirkulere under jorden. Praktisk for å drenere tanken når den skal tas
bort for sesongen.

Enkel å håndtere
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Lett å vanne

Dreneringsplugg

Kan skrues opp for å
tømme tanken.
Vekten reduseres på
plantekassen og den
blir lettere å flytte.

Lett å rengjøre og lagre

Nyhet! Fullbloom™ Blomsterkasse
Denne plantekassen kan monteres på vegg, gulv
eller rekkverk. Monteringen går raskt og kan
gjøres av en person uten store anstrengelser.
Når kassen er ferdigmontert så sitter den sikkert
og støtt. Plantekassen har en stor
selvvanningstank og plantene får rikelig med
vann til røttene ved hjelp av en effektiv kapillarmatte. Et hull for overflødig vann hindrer at
plantene kveles. Resultatet er flotte, struttende
blomster med minimalt vedlikehold.
Montering på rekkverk
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15 liters selvvanningstank
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Veggmontering

Gulvmontering

Veggfeste

SPESIFIKASJONER
Blomsterampel
Max innvendig diameter
Innvendig plantedybde
Utvendig diameter
Max bredde
Høyde
Kapasitet vanntank

Ekstra innsats

Max innvendig diameter
Innvendig plantedybde
Utvendig diameter
Høyde (totalt m/standard ampel)
Kapasitet vanntank
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Gulvfeste

500mm
170mm
538mm
658mm
269mm
10 liter

Effektiv Hygromat™ kapillarmatte
To hull for påfylling av vann
Ekstra hull for overflødig vann og
dreneringsplugg
To integrerte håndtak

Blomsterkasse

Max innvendig plantelengde
1290mm
Max innvendig plantebredde
350mm
Max innvendig plantedybde
200mm
Utvendig lengde
1370mm
Max utvendig lengde (med feste)
1400mm
Max utvendig bredde
390mm
Max utvendig høyde
305mm
Kapasitet vanntank
15liter
9kg
260mm Vekt (tom)
155mm
295mm Tilpasset rekkverk med bredde opp til 70mm.
360mm
2 liter

Materiale: Produktene er produsert i Durapol®. Durapol
er et polymer utviklet for å tåle ekstreme temperaturer
og påkjenninger. Durapol flasser ikke av, sprekker ikke,
ruster ikke, er enkelt å rengjøre og trenger aldri maling.

Farger: Blomsterampel: Sort (med innhold av
minimum 10 % resirkulert materiale) eller mørk
grønn. Blomsterkasse: Sort (100 % resirkulert
materiale) eller mørk grønn.

TILBEHØR
Blomsterampel

Feste for veggmontering
Gullfarget bånd
Plass for gullbånd nede langs kanten.
Personifisering/Sponsor
Plass til plate i A5 størrelse på undersiden
med logo, navn på eier, sponsor ol.

Blomsterkasse
Veggfeste
Gulvfeste
Gullfarget bånd
Se bilder.

Fullbloom™, Hygromat™ og Durapol®
er registrerte navn tilhørende Glasdon
LTD, Blackpool, England.
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Amberol Blomsterprodukter
CNS Blomsterampel
Amberol CNS forvandler en hvilken som
helst stolpe eller vegg til en nydelig
dekorasjon. Amplene har en vanntank i
bunnen med en vekstmatte som sikrer
optimale vekstforhold. Amplene har doble
sider som gjør at jorda holder seg kjølig og
dermed reduseres fordampingen. De kan
monteres enkeltvis på vegg og stolpe, eller
to og to rundt en stolpe. For stolpe brukes
ett oppheng som vist på bildet. Når
sesongen er over hektes amplene av og en
kan la opphenget henge igjen på stolpene.
Når amplene igjen er plantet i og klar til å settes ut hektes de enkelt på plass i
løpet av et par sekunder, og der henger de meget sikkert og støtt.
Amplene kan settes sammen i en rekke og vil da se ut som en sammenhengende
dekorasjon. En hel vegg kan dekkes ved strategisk plassering av amplene. På en
stolpe kan en henge flere nedover slik at hele stolpen blir dekket av blomster og
blir et imponerende skue. For eksempel på en lyktestolpe i en rundkjøring eller på
stolper i gågater. Her er mulighetene mange og det er bare fantasien som setter
grenser. Plantene har perfekte vekstforhold og vokser fort over kanten, dekker
ampelen og henger ned på sidene. CNS blomsterampler er i bruk over hele landet
og tilbakemeldingene er veldig positive.
Diameter:
Dybde:
Vannkapasitet:
Jord:
Total vekt

Dobbel CNS

650mm
300mm
9 liter
12 liter
16 kg

CUH-1P CUH-2P CUH-3P

Ampler med selvvanningssystem og doble sider for redusert fordamping. CUH-1-3P
er designet for å monteres enten på toppen av eller gjennom stolper. Tilpasset
stolper med diameter opp til 76mm. Leveres med stolpefeste eller toppfeste.
Diameter:
Dybde:
Vannkapasitet:
Jord:
Total vekt:

CUH-1P
470mm
270mm
5 liter
12 lliter
11 kg

CUH-2P CUH-3P
590mm
800mm
270mm
270mm
11 liter
26 liter
27 liter
52 liter
25 kg
46 kg

CUH-2P

CAS-0P CAS-1P

Hengeampler med selvanningsystem og doble sider for redusert fordamping.
Amplene henger ved hjelp av tre solide kjettinger festet til en ring.
Diameter:
Dybde:
Vannkapasitet:
Jord:
Total vekt:

CAS-0P
410mm
240mm
7 liter
9 liter
11 kg

CAS-1P
530mm
240mm
13 liter
19 liter
20 kg

CAS-0P

CAS-1P

CAS-0P

CFS-0P

Stor frittstående blomsterpotte med selvanningsystem og doble sider for redusert
fordamping.
Diameter:
1000mm
Dybde:
600mm
Vannkapasitet:
60 liter
Jord:
300 liter
Total vekt:
250 kg
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CFS-0P

Amberol Blomsterprodukter
Blomsterfontene

CAS-3P Blomsterfontene

Stor frittstående blomsterfontene. CUH-1P/2P/3P er montert på en
CFS-0P blomsterpotte (se forrige side). Hver enkelt del har eget
selvanningssystem og doble sider for å redusere fordamping.
En kan plante i hver enkelt del for seg selv. Når de er klare for å
settes ut kan de fraktes enkeltvis for så å settes sammen der de
skal stå. Dette letter transporten og reduserer muligheten for uhell.
Diameter:
Dybde:
Vannkapasitet:
Jord:
Total vekt

CUH-1P CUH-2P CUH-3P CFS-0P
470mm 590mm
800mm 1000mm
270mm 270mm
270mm
600mm
5 liter
11 liter
26 liter
60 liter
12 liter
27 liter
52 liter
300 liter
11 kg
25 kg
46 kg
250 kg

BBU-1P BPU-1P / WBX-1P WBX-2P Blomsterkasser
Blomsterkasser med selvanningsystem
og doble sider for å redusere fordamping.
BBU-1P og BPU-1P er blomsterkasser
designet for å monteres på toppen av
gjerder, rekkverk, balkonger osv.
Blomstene vil vokse over kassen og ned
på begge sider.
WBX-1P og WBX-2P er blomsterkasser
designet for å monteres på nedsiden av
gjerder, rekkverk, balkonger osv. eller direkte
på vegg og gulv. Blomstene vil vokse
over kassen og ned på den ene siden.

BBU Blomsterkasse

BBU-1P (øverst) BPU-1P

BBU-1P BPU-1P WBX-1P WBX-2P
Lengde:
1270mm 900mm 1000mm 1250mm
Bredde:
330mm 320mm
260mm
260mm
Dybde:
270mm 270mm
270mm
270 mm
Vannkapasitet: 20 liter 12 liter
19 liter
24 liter
Jord:
42 lliter 31 liter
20 liter
35 liter
Total vekt
37 kg
26 kg
32 kg
44 kg

WBX-1P / WBX-2P (øverst)

BBU Blomsterkasse
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Flora Blomstertårn
Pynt opp til våren!
Flora Blomstertårn pynter opp i gater og parker eller utenfor din bygning. Disse nydelige
fargeklattene har i flere år gitt liv og preget mange bybilder rundt om i landet. Det er et
fleksibelt modulbasert system som gir hele 6 forskjellige modeller. Et effektivt
selvvanningssystem sørger for optimale vekstforhold med rikelig med vann og luft til røttene.
Overflødig vann renner ut påfyllingsrøret slik at ikke plantene drukner. Resultatet er flotte
blomstertårn som setter et fantastisk preg på sine omgivelser.
Det anbefales å plante innendørs. En kan plante i hver enkelt modul for seg selv. Når de er
klare for å settes ut kan de transporteres enkeltvis, for så å settes sammen der de skal stå.
Dette vil lette transporten og redusere muligheten for uhell. De tyngste modellene har innfelte
spor for gaffeltruck.
Flora Blomstertårn er lett å plante, lett å vedlikeholde, pynter opp og gir liv.

Flora 1-2-3

85

80

180

85

Flora 1-2

77

70

150

85

Flora 2-3

10

46

30

120

65

Flora Blomstertårn
Flora 1

52

50

105

85

Flora 2

38

20

90

65

Flora 3

Planting

Petunia Surfina
Pelargonium Dekora Red
Impatiens Walleriana
Bellis
Fuchia
Chrysanthemum Thymofula
Lobella Erinus
Begonia

Hengende Petunia
Hengepelargonia
Flittig Lise
Tusenfryd
Edeltåre
Gullring
Hengelobelia
Skaugum Begonia

16

10

60

45

Petunia
Geranium
Busy Lizzie
Daisy
Fuchsia
Chrysanthemum
Edging Lobelia
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Ring for gratis produktperm!

Vinterprodukter

Gatemøblement

Martin Bjelland
Konstali

Carina Stava

Rengjøringsvogner og utstyr

Roy Bjelland

Aase Simonsen

Avfallsbeholdere og askebegerløsninger

Miljø & Sikkerhet AS
Nornesveien 54
P.O. Box 284
N-4291 Kopervik
Tlf.: +47 52 84 53 50
Fax: +47 52 84 53 51
E-mail: post@miljo-sikkerhet.no
Web: www.miljo-sikkerhet.no

Vi lover topp service!
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