Kontakt oss for tilbud
og nærmere info!

Ring 35 96 04 82
eller epost finmark@online.no

Vår leverandør av blomster, jord og gjødsel:

Enklere stell og
vedlikehold av
gravsteder

Med Emperi selvvanningskasser er
plantene sikret riktig vanntilførsel

Størrelser og priser
Emperi plantekasser kan leveres i lengder fra 40 cm til 100 cm.
Bredden er 30 cm.
Mest vanlig er 60 x 30 cm. Pris kr. 1.400, inkl.mva
Dersom du ønsker kassen ferdig montert med jord og gjødsel kan
dette gjøres for kr. 800, inkl. mva

Abonnement på stell av gravsted
Spar tid – Emperi plantekasser vannes enkelt med flere ukers
mellomrom. Vannet hentes opp av plantenes røtter ved hjelp av en
veke fra vannbeholderen under plantekassen. Dette gir en riktig
vanntilførsel og resultatet er mer frodige planter.

Vi tilbyr en fast tjeneste på stell av gravsteder som innebærer at vi
automatisk tar oss av avtalt vedlikehold hvert år med fakturering én
gang årlig. Dersom man ikke lenger ønsker tjenesten utført, kan
abonnementet sies opp innen 31. desember det aktuelle året.

Spar krefter – Du slipper tungt arbeid som kanthogging og
høstgraving, siden jorden holdes på plass i plantekassen  mens
røtter fra busker og trær ikke slipper inn.

Ordningen forutsetter at det settes ned en Emperi plantekasse og
omfatter følgende:

EMPERI Orginal leveres med 25 års bruksgaranti, og kan benyttes
året rundt takket være den koniske utformingen. De flate
yttersidene minsker risikoen for at kassen blir presset opp av telen.
Materialet i Emperi blomsterkasser kan hverken antennes eller
smelte av varme fra f.eks. teletinere eller gravlys. Kassens kanter er
gripevennlige rundt om og flate for å synes så lite som mulig.
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Skifte av jord og gjødsel hver vår
Planting av valgte blomster fra vårt anbefalte utvalg
Tilsyn og etterfylling av vannbeholder gjennom sesongen
Pålegg av granbar før Allehelgensdag (der det ikke velges
lyng)
Årlig abonnement: Kr. 1.600, + blomster. Kranspålegging til
jul og tenning av lys etter avtale

