
Handmade
Plantekummer i beton Plantekummer i beton Plantekummer i beton 

BASIC SerienBASIC SerienBASIC Serien

Engla med fod

 ”ENGLA LARGE” ”ENGLA MEDIUM”

Diameter overkant 1550 mm 1180 mm
Højde 530 mm 510 mm
Vægt ca 650 kg ca 275 kg
Volumen ca 400 liter ca 200 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Engla

 ”ENGLA LARGE” ”ENGLA MEDIUM” ”ENGLA SMALL”

Diameter overkant 1550 mm 1180 mm 770 mm
Diameter fod 800 mm 550 mm 
Højde 530 mm 510 mm 360 mm
Vægt ca 650 kg ca 275 kg ca 90 kg
Volumen ca 400 liter ca 200 liter ca 75 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Deres brede sortiment af betonplantekummer giver mulighed for at 
finde en velegnet plantekumme til de fleste steder om det er til et torv 
eller til et indgangsparti.

Betonen er som standard gennemfarvet antracitsort, men kan leveres 
i naturgrå.
Alle modeller er håndfremstillede, frostsikre og med armeringsjern.



Theo

 ”THEO”  ”THEO HØJRE/VENSTRE”  ”THEO LONG”

Bredde overkant 800 x 500 mm 1250 x 500 mm 1150 x 500 mm
Højde 450 mm 450 mm 450 mm
Vægt ca 225 kg ca 275 kg ca 315 kg
Volumen ca 90 liter ca 110 liter ca 110 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Eksempel på kombinationer med Theo.

 ”ALICIA”

Diameter overkant 760 mm
Højde 540 mm
Vægt ca 100 kg
Volumen ca 100 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Alicia



Sixten

 ”SIXTEN”

Diameter overkant 650 mm
Diameter fod 450 mm
Højde 650 mm
Vægt ca 100 kg
Volumen ca 90 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Otto

 ”OTTO LARGE” ”OTTO MEDIUM” ”OTTO SMALL”

Bredde overkant 900 x 900 mm 640 x 640 mm 470 x 470 mm
Bredde fod 900 x 900 mm 640 x 640 mm 470 x 470 mm
Højde 900 mm 720 mm 490 mm
Vægt ca 750 kg ca 275 kg ca 120 kg
Volumen ca 375 liter ca 150 liter ca 50 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Emil

 ”EMIL LARGE” ”EMIL MEDIUM”

Diameter  1000 mm 700 mm
Højde 650 mm 550 mm
Vægt ca 300 kg 110 kg
Volumen ca 185 liter 140 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.

Frida

 ”FRIDA LARGE” ”FRIDA MEDIUM” ”FRIDA SMALL”

Bredde overkant 650 x 650 mm 640 x 640 mm 470 x 470 mm
Bredde fod 450 x 450 mm 520 x 520 mm 383 x 380 mm
Højde 810 mm 720 mm 490 mm
Vægt ca 275 kg ca 250 kg ca 110 kg
Volumen ca 160 liter ca 150 liter ca 50 liter

Fremstillet i antracitfarvet beton.
Kummen er forsynet med aftagelige løfteøjer.
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til Frida og Otto Medium

LOG-vandingsindsatse findes til de øvrige plantekummer.
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Importør:

Planteindsats 
til Engla

Planteindsats 
til Otto

Til flere af modellerne findes der planteindsatse fremstillet 
glasfiber.
Indsatsene er forsynet med forzinkede løfteøjer til hånd-
tering af dem.
Med 2 styk planteindsatse kan man forkultivere i den ene 
og siden bytte om, når tiden er inde.

De er fremstillet i glasfiber. Ved hjælp af jordens kapillar-
kræfter suges vandet op via de jordfyldte sugeben i 
vandingsindsatsen.
Med vandingsindsatse kan du reducere dine driftsomkost-
ninger.


