Vår i trädgården
Trädgårdsinspiration 2021

Blåbärshäck
’BerryBux’
®

Vaccinium angustifolium

89:styck

Mormorsfavorit!

Ta höjd för vitaminer

Se sidan 12

Se sidan 16-17

Välkommen ut!
När våren börjar ta fart längtar vi ut mer än någonsin. Visst är det härligt med lite blommor
och blad vid entrén, uteplatsen eller vid din favoritplats i trädgården. Med växter som tål några
minusgrader kan vi få lite blommor och grönska när vi som bäst behöver det!

Välkommen till oss
Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skellefteå i norr. Bland oss hittar du både stora
och små trädgårdsbutiker där alla är unika
på sitt sätt. Tradition blandas med förnyelse
och trender. En sak har vi gemensamt – vi
kan trädgård. Hos oss kan du få råd som
hjälper dig att lyckas i din trädgård.

4990

Härdighet A−D
Förutom zon-angivelser finns det ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på
våra perenna-odlares rekommendationer:
A: Fullständigt härdig i hela landet utan
extra åtgärder.
B: Kan odlas i hela landet men utvecklas
bäst i skyddat och väldränerat läge.
C: Kan odlas i stora delar av landet på
skyddad och väldränerad växtplats.
D: Kan bara odlas i landets mest
gynsamma delar.

4990

styck

Klöver

Trifolium Mycket dekorativ klöver
med bladverk i olika färger och vita
blommor. Fin i samplanteringar.
Läge: sol-halvskugga. Torktålig.

styck

Murgrönsviol

Krukor och dekorationer i broschyren är
enbart inspiration och säljs inte i butik,
om inget annat anges.
2

styck

Sommarblomsjord
50 liter.

Erysimum cheiri Fantastisk vårblomma som doftar ljuvligt. Trivs bäst på
skyddad, solig plats. Passar i
rabatt och i samplanteringar från vår
till höst.

Alunrot

149:-

styck

Gyllenlack

styck

Viola hederacea Murgrönsviol också Heuchera Från mörkaste purpur till
kallad Ampelviol har ett tätt tuvformat ljust limegröna. Ett mycket spännanväxtsätt. Fin i både kruka och rabatt. de inslag i trädgården.
Läge: sol-halvskugga.

5990

89:-

7990

12:-

styck

Silvervinda

Convolvulus cneorum Blommar hela
sommaren med vita blommor.
Vackert silverskimrande buske, fin i
krukor och urnor. Värmetålig växt.
Höjd: 40-50 cm.

styck

Pensé

Viola x wittrockiana Vårens budbärare som finns i nästan alla färger.
Tålig snabbväxare.

3

Vårens favoriter är många! Att plantera växter som blommar tidigt gör gott i själen.
Dessa underbara kuddbildande marktäckare blommar tidigt och passar i murar, stenpartier
och som kantväxter.

54
för

Tidiga vårblommare

Videungar - ett vårtecken man blir lycklig av
Vad ger mer vårkänslor än när vi få se de små mjuka, ludna knopparna titta fram på grenarna. Med en egen videung i trädgården kan du plocka in och pynta dina buketter och ditt påskris hur mycket du vill! De är dessutom fina
i kruka, ihop med både penséer och tidiga vårblommare.

Få den billigaste
på köpet.

Spara

30:Rödblommig sälg
Salix ’Mount Aso’

Tusensköna

Bellis perennis Liten marktäckare.
Läge: sol-halvskugga. Blommar:
maj-juni. H: 15 cm. Härdig: A.

Rosenbräcka

Saxifraga Arendsii Vacker stenpartiväxt. Läge: sol-halvskugga. Blommar:
maj-juni. H: 10-15 cm. Härdig: B.

259:-

Aubrietia

Aubrietia Mattbildande. Läge: sol.
Blommar: maj-juni. H: 15 cm.
Härdig: C.

Ord. pris 289:-

Från

199:styck

Sedum i sorter

Sedum Mattbildande. Läge: sol.
Blommar: juni-juli. H: 5 cm.
Härdig: B.
4

Fagertrav

Arabis caucasica Vacker marktäckare.
Läge: sol. Blommar: april-maj.
H: 15 cm. Härdig: C.

Kruka Rakel

En stilren kruka i lättviktsmaterial för
blommor i alla kulörer. Finns i flera
olika storlekar.

Rödblommig sälg

Salix ’Mount Aso’ Får söta rosa/ljusröda kissar
(större än vanliga) under mars-april. Busken
har mellangrönt bladverk. Höjd: 1-1,5 m.
Zon: 1-4.
5

En magisk färgklick!
Det är en riktig höjdpunkt när det börjar blomma tidigt på våren! Våra rhododendron börjar blomma i maj-juni och skapar
mängder med färg i trädgårdarna. De finns både i mjuka toner och starka färger. Inte undra på att det är en sådan favorit!

6990
styck

Täckbark ger en

359:styck

Rhododendron

Spara

Rhododendron ’Wine and Roses’
Underbar Rhododendron med vackert
och annorlunda bladverk som är rosarött
på undersidan av bladen. Blommar: majjuni. H: 60-80 cm. Zon: 3 (4).

20:Rhododendron
Rhododendron ’Bloombux’		

Rhododendron ’Bloombux’ En underbar liten
rhododendron som kan användas som låg häck,
i kruka eller som kantväxt i rabatter.
Läge: sol-halvskugga. Blommar: juni.
H: 50-100 cm. Zon:1-3(4).

enhetlig grov markyta.
Bildar ett skyddande skikt
mot vinterkyla, ogräs och
avdunstning. 40 liter.

Rhododendron ’Bloombux’

229:-

89:styck

Rhododendronjord

Specialjord för surjordsväxter
för ett lågt pH-värde.
Används vid plantering både
i rabatt och kruka. 40 liter.

Ord. pris 249:-

399:-

599:Prydnadskörsbär

Rhododendron XXL

Prunus ’Accolade’ Ett magiskt träd som blom- Rhododendron Ny fin sort med mycket
mar varje vår med fyllda rosa blommor.
stora blommor och knoppar. Blommar:
Blommar: april-maj.
maj-juni. H: ca 80 cm. Zon: 1-3.
H: ca 2 m. Zon: 1-5.

6

4990

styck

styck

styck

Rhodogödsel

Gödsla tidig vår och direkt
efter blomning. 1 kg.

7

Från

399:-

Med känsla för vilt och vackert!

styck

Det klänger och klättrar med pompa och ståt. Med klätterväxter som tar plats skapar du enkelt olika rum i din trädgård.
Har du något du vill dölja i din trädgård eller ett gammalt träd, staket eller kanske en mur är det fantastiskt att
använda dessa vildvuxna växter.

259:Aristolochia durior (macrophylla)
Starkväxande planta med ett frodigt
bladverk av ljust gröna, hjärtformade blad. Behöver kraftigt stöd som
plank eller spaljé. Läge: sol-skugga.
H: 4-6 m. Zon 1-5(6).

Vacker spaljé för kruka och rabatt.
Finns i tre olika storlekar.
Ø21, H:120 cm.
Ø26, H:150 cm.
Ø31, H: 180 cm.

129:-

styck

Pipranka

Spaljé Lilja

styck

Bokharabinda

Fallopia baldschuanica Täcker snabbt ett
fult staket eller en mur i trädgården.
Det är inte för intet den kallas arkitektens tröst! Växer snabbt och får skira
vita blommor. Läge: sol. Blommar:
juli-okt. H: 7-9 m. Zon: 1-5.

Spara

Kaprifol

20:-

Lonicera ’Dropmore Scarlet’ /
Lonicera ’Caprifolium’

149:-

199:-

styck

Vildvin

8

Parthenocissus Engelmannii Tätt,
kraftigt, grönt bladverk som får en
dekorativ mörkröd höstfärg. Klättrar
snabbt med häftskivor och behöver
inget stöd, bara något att växa mot.
Kan användas som marktäckare.
Läge:sol-halvskugga. H: 10-15 m.
Zon: 1-5.

129:Ord. pris 149:-

styck

Humle

Humulus lupulus Får gulvita kottliknande samlingar i aug-sep (honplanta).
Läge: Sol-halvskugga. Höjd: 4-6 m.
Härdighet: Zon 1-6.

Naturgödslad
plantjord

Algomin
Ekologisk näring

Ekologisk jord både 1 liter. 99:till små och stora
plantor. Använd
den till omkrukning,
odling av småplantor,
plantering i växthus
och trädgård. 89:-

Eldkaprifol ’Dropmore Scarlet’

Lonicera ’Dropmore Scarlet’
Hängande klasar av starkt orangeröda, trumpetformade blommor. Läge: sol-halvskugga.
Blommar: juli-sept. H: 3-4 m. Zon 1-4.

Kaprifol

Lonicera ’Caprifolium’
Blommar rikligt med ljuvliga, starkt
doftande blommor. Läge: sol-halvskugga.
Blommar: maj-juni. H: 4-5m. Zon 1-6.

9

Krukodlat för lite snabbare resultat!

Blåbärshäck - snyggt,
gott och nyttigt!

Fördelen med krukodlade plantor är att de har snabbare etablering då rötterna redan är satta.
De kan dessutom planteras hela säsongen ända långt in på sommaren. Det allra bästa är dock att
plantera tidigt på våren under april, eller sent på hösten under oktober. Tänk på att plantering bör
ske så fort som möjligt efter du köpt din häck, gärna inom två-tre dagar.

Blåbärshäck ’BerryBux’®

Vaccinium angustifolium Tänk att ha en häck som både är snygg och
smaskig. BerryBux blommar rikligt och är en fin biföda på våren.
Den får dessutom en vacker röd höstfärg. Ger massvis med små
aromatiska bär med en klassisk smak av vilda blåbär. Passar som en
låg häck, i små trädgårdar samt i krukor på balkong eller uteplatsen.
Läge: sol-halvskugga. Mognar: aug -sept. H: 50-60 cm. Zon: 1-4.

Blåbärshäck
’BerryBux’

179:-

®

Vaccinium angustifolium

89:-

179:-

styck

Avenbok

Carpinus Betulus Tät häck som går att hålla mycket smal.
H. 2-3 m. Zon 1-4. Tål hård beskärning.

styck

Liguster

Ligustrum Upprätt växtsätt med mörkgröna blanka blad.
Till klippta häckar från 0,5-2 m. 3 plantor/m. Zon: 1-4.

Få offert på häck,
barrotat och krukodlat

styck

På vår hemsida, bogrönt.se kan
du läsa mer.

99:styck

109:styck

R-dress
10

Ger ny växtkraft till gamla
rabatter med perenner,
buskar och träd. 50 liter.

Spirea

3-pack

269:-

Gå direkt
till sidan!

Vastbo Rabattkantlist

Spiraea Rikblommande liten buske. Läge: sol-halvskugga. Rak rabattkantlist i obehandlad
Blommar: juni. H: 0,8-1,2 m. Zon: 7.
plåt som rostar naturligt vid
utsättning i trädgård.
Längd: 120 cm.
11

Mormorsfavorit i trädgården

Det borde finnas ett i varje trädgård

Vanlig fläder sänder tankarna till mormors gamla trädgård och kanske minns vi den mest för blommorna,
doften och den somriga saften. Nu för tiden finns det andra sorters fläder och lite roligt är det när saften
blir rosa av den mörka Purpurflädern. Inte nog med att flädern är översållad med blommor på försommaren,
den är också fantastiskt vacker på hösten när bären pryder flädern.

Alla trädgårdar borde ha ett äppelträd. Inte nog med att de blommar ljuvligt på våren, de ger oss också en ljuvlig
skörd av äpplen. Att odla egen frukt är både gott, nyttigt och hållbart.Det finns många olika sorters äpplen
som har olika skördetid och egenskaper. Hos oss hittar du ett brett sortiment. Det finns vanliga äppelträd,
spaljerade äppelträd och nu även äppelbuske. Kom in till oss och välj din favorit.

Kogödsel

Gynnar blom-,
frukt- och rotbildning.
Blandas ner
i jorden eller
läggs på ytan.
40 liter 89:-

Hönsgödsel

Är en långtidsverkande och
allsidig gödsel
för trädgården.
15 liter. 119:-

Gnagskydd
för träd
80 cm högt.
4-pack.
4990

Stora exemplar

Äppelbuske
Malus ’Pigge’

399:-

299:-

styck

Fläder

Sambucus nigra Gulvita doftande blommor.
Svarta ätliga bär. Läge: sol-halvskugga.
Blommar: juni-juli. Mognar: sept.
H: 3-5 m. Zon: 1-4.
12

styck

Purpurfläder

Sambucus ’Black Lace’ Ljusrosa citrondoftande blommor i flata blomställningar.
Läge: sol. Blommar: juni. H: 2-2,5 m.
Zon: 1-3.

Rund
kantlist

I obehandlad
plåt som rostar
naturligt i
trädgården.
379:-

349:-

Gör din egen

Äppelglass
Läs mer på www.bogront.se
eller använd QR-koden.

styck

Äppelbuske
Malus ’Pigge’ Buske – den röda frukten är medelstor och sötsyrlig
med fast fruktkött. Kan lagras till mars månad.
Mognar: okt. H: ca 3 m.

13

Trädgårdssmycken tidigt på våren
Det är stor lycka när det börjar hända saker i trädgården lite tidigare på våren och försommaren.
Här kommer några förslag på underbara tidiga trädgårdssmycken.

259:styck

Spara

Vingbenved

20:-

Euonymus alatus I maj får grenarna små gröngula blommor och till hösten en underbar röd färg och dekorativa
frukter som hänger kvar länge. Läge: sol-halvskugga. H: 2-3m. Blommar: maj. Zon: 1-5.

Rosendeutzia
Deutzia Yuki Cherry Blossom
/ Deutzia Yuki Snowflake

179:-

349:-

Ord. pris 199:-

Rosa Rosendeutzia

Deutzia Yuki Cherry Blossom Underbar
buske som översållas med blommor
på våren. Passar som solitär och
marktäckare. Läge: sol-halvskugga.
H: 0,8-1,2 m. Blommar: april-maj.
Zon: 1-4
14

Vit Rosendeutzia

Deutzia Yuki Snowflake Underbar buske
som översållas med blommor på våren.
Passar som solitär och marktäckare.
Läge: sol-halvskugga. H: 0,8-1,2 m.
Blommar: april-maj. Zon: 1-4

229:-

styck

Olvon

Viburnum Shiny Dance Ett underbart
Olvon som ger ett extra läckert intryck i trädgården med sina skinande
blad. Läge: sol-halvskugga. H: ca 50 cm.
Blommar: maj-juni. Zon: 1-3.

styck

Smällspirea

Physocarpus op. Tiny Wine® Mycket
vacker låg och kompakt buske. Lättodlad och tacksam men bör stå soligt
för bladfärgens skull. Läge: sol-halvskugga H: 0,8-1 m. Zon 1-6.

Naturgödslad
plantjord

Ekologisk jord både till
små och stora plantor.
Använd den till omkrukning, odling av småplantor, plantering i växthus
och trädgård. 89:-

Algomin Växa

150 m2. 4 kg. 179:-

15

Ta höjd för vitaminer
Inte nog med att det är gott och lyxigt! - det klänger och klättrar vitaminer i dessa ljuvligheter.
Druvor är rika på A, C, B6, folsyra samt kalium, kalcium, järn, fosfor, magnesium och selen.
Kiwin är väldigt rik på C-vitamin och innehåller även kalium. Björnbär innehåller E-vitamin och
dessutom innehåller bären salicylat samt vitamin C, fenolsyror och folat.

Spara

179:-

20:-

styck

Minikiwi

Labruskavin

Vitis ’Einset Seedless’ En självfertil
sort med medelstora druvor och söt
smak. Rikbärande, snabbväxande och
så gott som kärnfri. Läge: solig och
skyddad plats. H: 2-3 m. Zon:1-3.

Actinidia ’Tage’
/ Actinidia ’Tina’

Från

179:-

129:styck

Spaljé Kringla

Ge bärbuskar som behöver stöd ett
lyft i trädgården. En spaljé i rabatten
är både snyggt och praktiskt.
Finns i två storlekar.
H: 38x150 cm. H: 45x180 cm.

129:-

99:-

styck

Labruskavin

Vitis ’Zilga’ Mycket härdig sort
och välsmakande druvor, självfertil.
Mognar: sept. H: 3-4 m. Zon: 1-5.
16

299:-

styck

Sibiriskt Björnbär

Rubus fruticosus ’Sibirisk’ Rikbärande,
härdig sort med stora, smakliga bär.
Lång skördetid. En klängväxt som
behöver stöd. Läge: solig och skyddad
plats. H: 2-2,5 m. Zon:1-5.

Ord. pris 199:-

styck

Sekatör 19 cm

Ergonomisk sekatör för maximal
kraft. Utmärkt modell även för lite
mindre händer. Kraftbesparande.
Kapacitet 15-20 mm.

Minikiwi Tage

Actinidia Minikiwi-Gruppen ’Tage’ Mycket vacker,
klättrande växt, kraftig som en lian. Passar på
spaljé, vid vägg eller i träd. Hanplanta bär ej frukt
utan planteras ihop med ’Tina’ som bär frukt.
Trivs bäst i svagt sur jord.
Läge: sol-lätt skugga. H: 3-5 m. Zon: 1-5.

Minikiwi Tina

Actinidia Minikiwi-Gruppen ’Tina’ Valnötstora frukter med
slätt skal. Bär rikligt med aromatiska frukter med mycket
god smak och ätes hela. Passar på spaljé, vid vägg eller i
träd. ’Tina’ är honplanta, pollineras av ’Tage’. De vill gärna
stå nära varandra. Stark, gul höstfärg. Läge: sol.
Mognar: september. H: 3-4 m. Zon: 1-5.
17

Närodlat, hållbart och smaskigt!
Att gå och plocka solmogna bär i trädgården är något alldeles extra. Det är gott och så gillas det av bin och humlor.

Spara

99:-

20:Blåbärstry
Lonicera caerulea ’Morena’

99:Ord. pris 119:-

Vaccinium corymbosum ’Patriot’
Dekorativ buske med vackra höstfärger. Ger riklig skörd av stora goda
bär. Läge: sol-halvskugga.
Vinbär på stam
Mognar: juli-aug. H: 1-1,5 m. Zon: 1-4. Ribes ’Jonkheer
van Tets’ Ger tidig
och riklig skörd.
Mognar: juli. Läge:
sol-halvskugga.
H: 1-1,5 m.
Zon: 1-5.

styck

18

Lonicera caerulea var. Kamtschatica ’Morena’
Lågväxande buske med vacker rundad
form och med god täckningsförmåga.
Pollineras bl a av Nimfa, Honeybee,
Leningradski Velikan. Sol-skugga.
Höjd 40-50 cm. Zon 1-6.

styck

Blåbär

99:Blåbärstry

99:-

styck

Krusbär Hinnonmäki röd

Ribes Hinnonmäki Röd
Tålig sort med välsmakande röda
bär. Goda att äta direkt, passar även
bra till sylt och kräm. Mognar: juli.
Läge: sol. Höjd: 0,6-1 m. Zon: 1-5.

Svarta vinbär

279:styck

Ribes nigrum ’Titania’
Frisk sort. Ger riklig skörd av söta,
saftiga, svarta bär. Läge: sol-halvskugga.
Zon 1-3. H: 1,2-1,5 m.

Effekt
Tomat och
Bärgödning
1 kg.

89:styck

99:styck

Röda vinbär

Ribes ’Holländska röda’
Populär sort som ger mycket goda
bär. Mognar: juli. Läge: sol-halvskugga.
Höjd: 60-80. Zon:1-6.

19

Enkelt, nyttigt och färgglatt!
Sätt olika färger på dina potatis och gör lite roliga chips eller potatisklyftor
i blandade färger!

Connect

Hanna& Rebeccas

TRÄDGÅRDSTIPS

Medeltidig sort som är bra att lagra.
Skalfärgen är gul med något gul köttfärg.
Kokegenskap är fast till något mjölig.
Blommar ej. Motståndskraftig. Tål torka bra.

3 kg

6990
Ord. pris 8990

Det är ljuvligt att kunna bjuda på sin egenodlade färskpotatis, doppad i smör och salt.

Gaiane (uttal; Ga´jan)
Vid tillagning behåller
Gaiane sin karaktäristiska
blå köttfärg. Närbesläktad
med Blå Kongo. Rundovala
knölar. De blåaktiga och
rödaktiga potatissorterna
anses innehålla mycket
antioxidanter.

7 four 7
Tidig sort med vit köttfärg
och ovala knölar. Ger
oftast en hög skörd.
Blommar ej.

Labella Medeltidig och
motståndskraftig sort som
ger jämnstora vackert ljusröda och rundovala knölar
med ljusgul köttfärg.
Fastkokande. Blomfärg:
rödviolett.

Zoe Tidig, spännande sort
med rött skal och rödaktig
köttfärg, som behålls efter
tillagning. Anses rik på
antioxidanter.
Kul klyftpotatis!

Octa Tidig sort med
ovala, vackra, ljusgula
knölar med ljusgul köttfärg. Passar alla jordtyper.
Blomfärg: vit.

6990 Knölens revansch – Sätt potatis!
3 kg

(8990)

Monte Carlo – 3 kg
Rödskalig omtyckt sort som har en
förnämlig smak. Passar utmärkt som
både kokpotatis och klyftpotatis.
Fast och vit köttfärg.

Grönsaksjord
40 liter. 99:20

Effekt Snigel
Mot mördarsniglar och
andra sniglar. 1 kg 249:-

Ogräs Effekt - spray
Snabbverkande mot ogräs,
mossa och alger. 155:-

Potatisen behöver revansch tycker vi. Denna knöl som blev så svartmålad för några år sedan har
till viss del fått upprättelse. Alla borde odla potatis enligt oss, inget är så härligt som att gå ut och
ta upp sina egna små knölar.
Du kan odla potatis oavsett om du
har trädgård eller om du bara har
en liten balkong eller terrass.
Potatis kan man nämligen odla lika bra
i kruka som på friland. Vi har fått stora
groddar på vår sättpotatis, men det
är inte nödvändigt för att få en bra
skörd. Det är groddarna som bildar
blasten och rötterna som växer ut
från sättpotatisen som bildar fler och
nya potatisar.

Du ska sätta potatisen ca 20 cm ner
i jorden. Efter hand som dessa växer
kan du kupa potatisen, vilket betyder
att du toppar med jord runt plantan
allt eftersom blasten växer upp.
Du vill nämligen inte att potatisen
som växer under jord skall få solljus
på sig, då blir de gröna.
Olika sorters potatis ger olika tidig
skörd. Vi har satt tidiga och hoppas
kunna skörda dom första potatisarna
i våra trädgårdar till midsommar!

Potatisen vill ha jämn fuktighet och
stå soligt om den får önska.
Andra förutsättningar fungerar också
men för att få optimal mängd skörd,
är vatten och värme två viktiga komponenter. Hoppas att du odlar potatis
i år och att du blir lika stolt som vi är
när du kan bjuda på din egenodlade
färskpotatis, doppad i smör och salt.
Vilken njutning det är! Lycka till med
dina egna potatisodlingar i år.

Hanna Schagerlöv och Rebecca Strömblad är trädgårdsinspiratörer och föreläsare med ett speciellt intresse för livet i trädgården.
Tillsammans har de närmare 20 års erfarenhet av trädgård, odling i växthus och att inreda ute, något de gärna delar med sig till dig!
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Fröer - närodlat, hållbart och helt fantastiskt

4990

Det är en alldeles speciell känsla att se ett frö gro och utveckla sig till en egen planta.
När du sedan får skörda det som varit ett litet, litet frö är lyckan total.

styck

Naturgödslad såjord
40 liter. 89:-

Fröpåsar

54

Båge till Pallkrage
7990

Handske Vintage
Finns i olika färger.

Fiberduk till bågen
99:-

Fiberduk för pallkrage
Resår. 1,4x1,8 m. 4990

FÖR

Gäller ätbara sorter.

Vi bjuder på den
billigaste
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Från

2990 Nyhet!
styck

Från

149:Sticketiketter i bambu
Sticketikett bambu, 10 cm, 15 st.
Sticketikett bambu, 13 cm, 12 st.
Sticketikett bambu, 22 cm, 8 st.

Odlingskrage
Värmebehandlad för längre hållbarhet. Tillverkad av
svenskt granvirke. Finns i natur och svart.
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Gräsfrö - är inte bara ett gräsfrö!
Välj den sort som passar dina behov bäst.

129:styck

Gräsfrö Reparera
För kala fläckar och
små skavanker.
Växer snabbt. 1 kg.

169:styck

Gräsfrö Exklusiv
Ger den mest eleganta
gräsmattan. Växer
långsamt. 1 kg.

89:styck

Gräsfrö Villa Plus
Passar dig som vill ha en
vacker och slitstark
gräsmatta. 1 kg.

549:-

299:-

styck

Algomin Robot
600 m2.

styck

Algomin Mossa
360 m2.

Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

ÖPPET:
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15 • Söndag stängt
Öppet första maj 10-15
Kolla gärna vår hemsida och Facebook!
Priserna gäller 12/4 -1/5 2021 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma.

