
Fiskars bevattningsset 
infopaket



Produktpaketet för Öppna Trädgårdar

+ ++

Här kan du bekanta dig med produkterna:
https://youtu.be/-JI2zFs4QG8
https://youtu.be/JjqmVcu24BI?list=PLPOdUJttgdzlwTFdoi5JSJrZXtzDd_aDu




Behändiga tilläggsprodukter

Väggställning för det mindre allt-i-ett waterwheel
•  Hållbar, snabb att montera, lätt snabbkoppling. 
•  Vindan är lätt att sätta fast och ta ner igen från 

väggen ifall man vill ta den med sig till t.ex, andra 
sidan av gården och tvätta bilen.



Sprrutpistol med 4 olika bevattningsinställningar
•  Stegfri justering med tummen > lätt att justera 

trycket från hårt tryck för t.ex rengöring till fin 
dimma för bevattning av örter.  
Med den här produkten blir sprutkannan onödig i 
en liten trädgård






Fiskars Waterwheel innehåller allt du behöver för 
att börja bevattna.



Waterhwheel all-in-one 15m 
(slangens diameter 9mm)

Kan fästas på väggen

Grässpik
Fäst spiken i vindan och 

tryck ner den i 
gräsmattan för att hålla 
vindan på plats medan 

du vattnar i trädgården. 

Tillägsdelar
Alla tillbehör finns i 

vindan

Silikon tassar
Terrassvänliga

Slang för koppling

•  15m (13,5m +1,5 m) slang av hög kvalitet 9mm (3/8”) 
•  1 st slangkoppling med STOP mekanik
•  Krankoppling med tre storlekar (passar ½”, ¾”, 1”)
•  Ställning för sprutpistol
•  Sprutpistol
•  Grässpik



All-in-one Kärrykela 20 m
•  Korkealaatuinen 13 mm letku
•  21,5 m (20 m +1,5 m) 
 
All-in-one Kärrykela 30 m
•  Korkealaatuinen 13 mm letku
•  31,5 m (30 m + 1,5 m)
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Kelat 20 m ja 30 m all-in ratkaisut



På produkten berättar vi till vilken storleks 
trädgård den lämpar sig.  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Fiskars bevattningsprodukter
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Alla Fiskars bevattningsprodukter

3 olika storlekars 
vindor:

15m     20m     
30m

7 olika slangar  2 x tilläggsdelar
4 reservdelar

5 vattenspridare4 sprutpistolerpistoler

1 krankoppling
3 slang-
kopplingar
3 stop slang-
kopplingar
3 flow slang- 
kopplingar



• Applikationen grundar sig på Google Maps
• 1) Konsumenten skriver in sin adress 
• 2) Avgränsar sin trädgård på kartan 
• 3) Appen berättar hur stor trädgården är och vilka produkter är lämpliga 

för just den trädgården. 

• http://www.fiskars.fi/tuotteet/puutarhanhoito/kastelu/puutarhan-koon-
mittaustyokalu

Konsumenten kan kontrollera sin trädgårds storlek 
på våra hemsidor
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Sprutpistoler och dysor

Jet

Flow Control

Mist

Flow Control

Shower
Flat

Bevattningsdysa
Av hög kvalitet.
För dagligt bruk.
Stegfri justering.
Behagligt material vid greppet.

Sprutpistol
Av hög kvalitet.
För dagligt bruk.
Behagligt material vid greppet.
Krok för upphängning, pistolens 
enda hålls ren.

Sprutpistol med 4 egenskaper
Av hög kvalitet.
4-egenskaper, stegfri justering.
Behagligt material vid greppet.
Krok för upphängning, pistolens 
enda hålls ren.

Jet

Jet

Mist

Mist



Tack!


