
 WeedSeal®

Lasts more 
than 25 years

          Værd at vide om 
                Fibertex® 

  Quality Gardening WeedSeal®

  
Med Fibertex® Quality Gardening 
WeedSeal® kan du tilbyde dine kunder...

  Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

 Minimal vedligeholdelse

  En sort dug, som forhindrer lyset i at trænge igen-
nem, og som dermed stopper ukrudtets vækst

  En sort dug, som tillader vand, gødning og luft at 
trænge igennem, men stopper nedefra kommende 
ukrudt

  Optimale vækstbetingelser for planterne - dugen 
holder på vand og sørger samtidig for konstant 
jordtemperatur

Fibertex WeedSeal® er et registreret varemærke ejet af Fibertex 
Nonwovens A/S.
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Med Fibertex® Quality Gardening 
WeedSeal® får du...
Salgsfremmende displaykasser
Fibertex® Quality Gardening WeedSeal® sælges som  
ruller i displaykasser. Denne emballage er ideel som 
salgsdisplay i din butik. 

Optimering af salg og logistik
WeedSeal® sælges i to displaykasser, som svarer til 
henholdsvis en kvart og en halv europalle, nemlig 
60 x 40 cm og 60 x 80 cm. Displaykasserne indeholder 
hver især 24 ruller og leveres på engangspaller. Du 
får derfor ikke besvær med eller omkostninger ved at 
returnere dem. Samtidig er det nemt for dig at anbringe 
displaykassen i butikken, da den står fast på pallen. 
Topskiltet tages hurtigt op af displaykassen og sættes 
fast på bagsiden af displaykassen. Alle rullerne er for-
synet med en stregkode.

Fibertex® Quality Gardening WeedSeal®

Vægt g/m² Dimensioner m²/rulle Ruller/displaykasse m²/displaykasse Størrelse på displaykasse

100 1 x 12 m 12 24 288 60 x 40 x 113 cm - 1/4 europalle

100 1 x 25 m 25 24 600 60 x 80 x 113 cm - 1/2 europalle

Kundevenlige produkter
Rullerne er nemme at lægge ned i indkøbsvognen og 
bagagerummet i bilen, da de har en handy størrelse 
(henholdsvis 1 x 12 m eller 1 x 25 m). Hver rulle er ind-  
pakket i gennemsigtig folie, og på rullen er der påsat en 
inspirerende guide. Kunden kan hurtigt og nemt se de 
illustrerede anvendelsesområder og læse den forklarende 
billedtekst. På bagsiden af guiden findes en detaljeret 
installationsvejledning.  

Kundevenlig brochure
Til inspiration kan du give dine 
kunder den nye brochure, som 
beskriver alle Fibertex® Quality 
Gardening produkter. Brochuren 
illustrerer de mange anvendelses -
områder og for delene ved 
produkterne. 
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