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Strooizout 
 

Het begin van de winterperiode komt weer in zicht. De kans op 
winterweer wordt groter als de temperatuur gaat dalen, zorg 
ervoor dat u op tijd voldoende strooimiddelen in huis heeft. Voor 
de gladheidbestrijding kiest u voor een middel met een snelle 
werking en hoge effectiviteit. Een middel dat probleemloos is op 
te slaan en veilig is te verwerken. Het door ons geleverde 
strooizout bevat deeltjes met verschillende grootte, variërend 
van 0,1 tot 5 mm. De kleinste deeltjes zorgen voor een direct 
effect op de gladheid en de grotere deeltjes zorgen voor de 
lengteduur van de werking, omdat zij langzamer oplossen. 
Zodoende is de uitgevoerde gladheidbestrijding voor een langere 
periode gegarandeerd. Wij hebben strooizout in meerdere 
verpakkingen voor u op voorraad: 

 Strooizout  zak  25 kg  pallet  1250 kg  

 Strooizout  emmer    5 kg  pallet   400 kg 
 

Ureum wordt vaak bij een ingang/entree gebruikt. Dit strooimiddel geeft in tegenstelling tot 
strooizout weinig tot geen vervuiling binnen: 

 Ureum    zak  25 kg  pallet  1000 kg 
 

Bij een vroege bestelling kunnen we de strooimiddelen tegen speciale prijzen uitleveren. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 

Vivimus voor Heide, Rhodo en alle zuurminnende planten 
 

Gebruik bij het planten de juiste bodemverbeteraar. Zuurminnende planten behoeven andere 
potgrond als gangbare aanplant. Speciaal hiervoor hebben we Vivimus voor Heide, Rhodo en alle 
zuurminnende planten in ons assortiment.  Dit is een gemengde, organische bodemverbeteraar met 
aangepaste zuurtegraad. Leverbaar in zakken van 40 en 70 liter. 
 

Brabant Mixture 
 

De toelating van Brabant Mixture eindigt per 31 december 2013. Wij mogen het middel nog aan u 
verkopen tot 1 juli 2014 en de eindgebruiker mag het gebruiken tot 1 juli 2015. Indien u nog Mixture 
wenst te ontvangen graag tijdig bestellen in verband met een beperkte beschikbare hoeveelheid.  
 

Boomkwekerijbenodigdheden 
 

Voor het (ver)planten en het onderhoud van bomen hebben wij diverse benodigdheden op voorraad. 
O.a.: gaaslappen, boomband, boompalen, boombeschermers, bindbuis en snoeigereedschappen. 
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