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Flexigarden erbjuder hållbara och flexibla produkter för din grönskande trädgård. Vi är en 
småländsk tillverkare av växtstöd, drivhus, odlingslådor, krukor och planteringskanter m.m.
 
Snabbt och enkelt förvandlas våra stabila stolpar och kopplingar till stöd för exempelvis 
vinbärsbusken, äppelträdet eller klematisen. Lika enkelt kan du forma rabatter och 
avgränsningar i din trädgård med den smarta planteringskanten som monteras utan 
specialverktyg.
 
Du får vädertåliga produkter som kan stå utomhus året runt i många år utan att ruttna 
eller rosta sönder. Flera av våra produkter finns i materialet cortenstål som med sin rostyta 
bildar ett skyddande skikt. Ju längre tiden går, desto finare blir krukorna, odlingslådorna 
och planteringskanterna. När det är dags att göra om i trädgården är det enkelt att ändra 
och bygga om produkterna till nya former.

I vårt sortiment finns även härliga redskap som underlättar trädgårdsarbetet och 
funktionella regnvattentunnor. Med Flexigardens produkter skapar du på ett enkelt sätt 
en mer lättarbetad trädgård. Allt med hållbarhet och miljön i fokus. Flertalet av våra 
produkter har fem års garanti.

Gör en investering för framtiden – botanisera i Flexigardens sortiment och välj dina 
hållbara favoriter.

Hållbart och flexibelt
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Planteringskanter  
Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten 
och borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck. De skyddar stam och 
plantering från trimmerns snöre. Välj mellan olika material, längder och former.

 √ Tydliga avgränsningar – 
praktiskt & snyggt

 √ Skruvas enkelt ihop
 √ Brett sortiment och  

i olika material
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Montering

Fakta  
Vi tillverkar planteringskanter i tre olika material – corten, aluzink och svart (pulverlackad 
aluzink). Kanterna är 2 mm tjocka och finns i två olika höjder, 12 cm och 18 cm. Välj 
mellan bågformade delar, raka längder, skarv och justerbara hörn. Skapa olika former 
genom att kombinera de olika delarna. 
Böj kanten utmed en svängd gång eller en egen designad form. Skapa enkelt en cirkel 
genom att skruva samman fyra bågar för placering runt nytt eller befintligt träd eller buske. 
Det är enkelt att hantera delarna då de skruvas ihop på plats och utifrån önskat behov. 
Det rostfria skruvarna gör det möjligt att plocka isär delarna om man önskar att bygga om 
eller förändra i trädgården. 
Om du har robotgräsklippare rekommenderas planteringskanter med höjden 18 cm. 
Skruv och mutter i rostfritt ingår. Till kanter och komponenter i corten är skruvskallen 
lackad i cortenfärg och till kanter och komponenter i svart är skruvskallen svartlackad.

1. Använd en kantskärare, spade eller liknande för att göra ett spår utmed planteringskanten. Var 
rädd om träd och buskars rotsystem. 

2. Tryck ner kanten. Rensa bort eventuellt gräs och ogräs innanför planteringskanten och fyll på 
med exempelvis jord, täckbark eller sten. 

3. Vid varje skarv bör jordankare fästas för att stabilisera kanten. Kortare längder innebär fler 
jordankare och en stadigare kant.

Ny corten Rostig corten Aluzink Svart

Trögrostande stålplåt
(Cor-ten®)

Aluzinkbehandlad 
stålplåt

Pulverlackad
aluzinkplåt

Detta stålmaterial är belagt 
med aluzink (en legering av 
aluminium 55%, zink 43,4% och 
kisel 1,6%, 185g/m2). Plåtens 
beläggning motverkar rost-
angrepp men blir ljusare i ytan 
med tiden. Aluzinken är tålig, 
underhållsfri och rostar inte.

Trögrostande stål innehåller 
koppar som skyddar materialet. 
Materialets rostyta bildar ett 
skyddande skikt som gör att det 
inte rostar sönder.
Produkterna levereras orostade. 
Rosten syns redan efter någon 
vecka i fuktigt väder. Det tar 
cirka två år innan corten är 
”färdigrostad”. 
Under rostningsprocessen 
kan cortenstålet släppa 
ifrån sig färg när det regnar. 
Underliggande material som 
inte får utsättas för rostfläckar 
måste skyddas tills dess att 
plåten är färdigrostad. 
När materialet rostat får det 
en fin gyllenbrun färg och 
rosten fungerar som ett 
skyddande skikt.

Denna svarta plåt är i botten en 
aluzinkplåt som är pulverlackad 
med polyesterlack. Det gör att 
den är tålig, underhållsfri och 
inte rostar. 

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Corten

Aluzink

Svart
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Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller 
gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet 
genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger ett 
välordnat intryck.

 Corten art. nr. 13595500018

 Corten art. nr. 13595500005

 Corten art. nr. 13595500019

 Corten art. nr. 13595500010

 Corten art. nr. 13595500016

 Corten art. nr. 13595500012

 Corten art. nr. 13595500004

Justerbart hörn 
(kan enkelt böjas 
till önskad vinkel)

Skarv för 
omlottmontering

Aluzink art. nr. 13595500308

Aluzink art. nr. 13595500305

Aluzink art. nr. 13595500309

Aluzink art. nr. 13595500310

Aluzink art. nr. 13595500316

Aluzink art. nr. 13595500511

Aluzink art. nr. 13595500304

Svart art. nr. 13595500508

Svart art. nr. 13595500505

Svart art. nr. 13595500509

Svart art. nr. 13595500510

Svart art. nr. 13595500516

Svart art. nr. 13595500512

Svart art. nr. 13595500504

Övergång mellan 
kanthöjder
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Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm 

Corten

Aluzink

Svart pulverlackerad

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

18 cm

18 cm

50 cm

75 cm

115 cm

50 cm

12 cm

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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 Corten art. nr. 13595500108

 Corten art. nr. 13595500105

 Corten art. nr. 13595500109

 Corten art. nr. 13595500110

 Corten art. nr. 13595500016

 Corten art. nr. 13595500112

 Corten art. nr. 13595500104

Justerbart hörn 
(kan enkelt böjas 
till önskad vinkel)

Skarv för 
omlottmontering

Aluzink art. nr. 13595503108

Aluzink art. nr. 13595503105

Aluzink art. nr. 13595503109

Aluzink art. nr. 13595503110

Aluzink art. nr. 13595500316

Aluzink art. nr. 13595500312

Aluzink art. nr. 13595503104

Svart art. nr. 13595505108

Svart art. nr. 13595505105

Svart art. nr. 13595505109

Svart art. nr. 13595505110

Svart art. nr. 13595500516

Svart art. nr. 13595505112

Svart art. nr. 13595505104

Planteringskant som håller gräs från plantering eller träd och ger ett välordnat intryck. 
Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering 
med växter och blommor. Planteringskanten som är 18 cm rekommenderas om man har 
robotgräsklippare.

Övergång mellan 
kanthöjder

Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm 

Corten

Aluzink

Svart pulverlackerad

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

50 cm

75 cm

115 cm

50 cm

12 cm

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Vänster Höger

Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm   

Båge övergång
Radie: 28 cm 

Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller 
gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet 
genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger 
ett välordnat intryck. Med de bågformade delarna kan man enkelt bilda en cirkel runt 
befintliga buskar och träd.

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

18 cm
12 cm12 cm18 cm

1.

1. Corten art. nr. 13595500120
Aluzink art. nr. 13595503120
Svart art. nr. 13595505123
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm

2. Corten art. nr. 13595500022
Aluzink art. nr. 13595500306
Svart art. nr. 13595500506

3. Corten art. nr. 13595500118
Aluzink art. nr. 13595500318
Svart art. nr. 13595500518
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm

4. Corten art. nr. 13595500023
Aluzink art. nr. 13595500307
Svart art. nr. 13595500507

5. Corten art. nr. 13595500119
Aluzink art. nr. 13595500319
Svart art. nr. 13595500520
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm

6. Corten art. nr. 13595500024
Aluzink art. nr. 13595500324
Svart art. nr. 13595500524

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

I förpackningarna ingår passande skruv och muttrar.

7. Corten art. nr. 13595500117 
Aluzink art. nr. 13595503115
Svart art. nr. 13595500517 

8. Corten art. nr. 13595500115 
Aluzink art. nr. 13595500315
Svart art. nr. 13595500515

Ø 56 cm

Ø 90 cm

Ø 140 cm
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Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm   

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

1. Corten art. nr. 13595500116
Aluzink art. nr. 13595503116
Svart art. nr. 13595505116
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm

2. Corten art. nr. 13595500106
Aluzink art. nr. 13595503106
Svart art. nr. 13595505106

3. Corten art. nr. 13595500113
Aluzink art. nr. 13595503113
Svart art. nr. 13595500513
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm

4. Corten art. nr. 13595500107
Aluzink art. nr. 13595503107
Svart art. nr. 13595505107
 
5. Corten art. nr. 13595500114
Aluzink art. nr. 13595500314
Svart art. nr. 13595500514
Kvartsbågar där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm

6. Corten art. nr. 13595500124
Aluzink art. nr. 13595503124
Svart art. nr. 13595505124

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aluzink SvartCorten

SVENSKT STÅL
Made in Småland

I förpackningarna ingår passande 
skruv och muttrar.

Ø 56 cm

Ø 90 cm

Ø 140 cm
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Planering och förberedelse 

1. Börja med att mäta 
upp området och göra 
en enkel skiss. Hitta 
med hjälp av katalogen 
de delar som passar. 

2. I de fall där de 
raka längderna inte 
helt passar dina mått, 
använd skarvplåt för 
omlottmontering. Denna 
gör att du slipper kapa 
och borra i längderna.

3. Tänk på att 
planteringskanternas 
mått avser hela 
längden. Eftersom 
planteringskanterna 
läggs omlott får du 
minska med 1,5 cm i 
båda ändar i de fall där 
de läggs omlott. I hörn 
skall inget avdrag göras. 



11

4. Skarvplåt används då du önskar uppnå exakt 
längd utan att behöva kapa planteringskanten. 
Med denna kan du lägga två plåtar omlott och 
justera längden som ett teleskop.

5. De justerbara hörnen kan enkelt böjas till 
önskad vinkel. Detta görs då enklast genom att 
du först skruvar fast de längder du ska använda 
och som sedan fungerar som hävarm. Skruva 
ihop en längd på varje sida om hörnet. Använd 
längderna som hävarm när hörnet böjs till 
önskad vinkel.

6. Övergångar kan användas för att gå från en 
12 cm kant till en 18 cm kant. Den kan också 
användas upp och ner för att passa sluttningar i 
markytan.

8. Stolpfästen används för att fästa odlings-
lösningar i kanten från Flexigardensortimentet. 
Sortimentet består av spaljéer och växtstöd m.m.

7. Jordankare används för att stabilisera och 
fixera planteringskanten. För stabilare kant 
används kortare längder vilket innebär fler 
förankringar. Förankringar kan ofta uteslutas 
i hörn och i cirklar men är att föredra om man 
använder robotgräsklippare.
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Cortenkrukor
Våra krukor är tillverkade i 2 mm cortenstål. Cortenstål är ett hållbart material, som efter 
cirka två år avstannar i sin rostning och bildar ett skyddande lager. Krukan har en härlig 
mörk rödbrun färg och väldigt god hållbarhet. 

 √ Rostar till en vackert  
gyllenbrun färg 

 √ Hållbart material
 √ Lätt att montera
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Fakta
Krukan ger en snygg och lättskött trädgård. Dräneringshålen i botten förhindrar att 
växterna blir stående i vatten. Hjul finns som tillbehör och förenklar förflyttning 
exempelvis vid vinterförvaring. Välj en kruka utan botten om du vill placera det runt ett 
befintligt träd eller växter för att ändå skapa känslan av att det står i en kruka. 

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Tillbehör:

Art. Nr. 13596000400 Art. Nr. 13596000500

Hjulsats Låsbara hjul

4 st 4 st

Cortenkrukor med botten och 
dräneringshål
Art. Nr. 13596000330 Mått 30 x 30 x 40 cm
Art. Nr. 13596000332 Mått 30 x 60 x 40 cm
Art. Nr. 13596000345 Mått 45 x 45 x 55 cm
Art. Nr. 13596000375 Mått 45 x 75 x 55 cm
Art. Nr. 13596000360 Mått 60 x 60 x 55 cm
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Odlingslåda corten
Att odla grönsaker i odlingslådor blir mer och mer populärt då det är ett enkelt sätt att 
odla för både nybörjaren och trädgårdsmästaren. Nu erbjuder vi ett mer hållbart alternativ 
till den traditionella pallkragen i trä! En vacker odlingslåda som håller en livstid. 

 √ Hållbart cortenstål
 √ Påbyggnadsbar upp till  

tre nivåers höjd
 √ Lätt att montera
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Fakta
Cortenstål är ett hållbart material, som efter cirka två år avstannar i sin rostning och bildar 
ett skyddande lager. Odlingslådan har då en härligt mörk rödbrun färg och väldigt god 
hållbarhet.
Yttermåtten är 80x120 cm vilket är standard för pallkragar. Cortenstålet är 2 mm tjockt.
Odlingslådan kan användas som den är, 20 cm hög, eller kan byggas på till två eller 
tre nivåers höjd. Välj till hörn för en, två eller tre nivåer som ger 20-40-60 cm höjd. 
Odlingslådan består av två långa och två korta sidor som skruvas ihop med valt hörn och 
med tillhörande rostfri skruv och mutter. Skruvskallen är lackad i cortenfärg för att smälta 
in fint när odlingslådan fått sin rödbruna färg. 

Montering görs enklast på 
ett plant underlag. Fäst 
längderna mot hörnen med 
tillhörande skruv, bricka och 
mutter och bygg upp nivå 
för nivå.

Kontrollera att skruvarna 
sitter rätt i hålen och dra 
sedan åt samtliga skruvar 
med en 13 mm nyckel.

Art. Nr. 13592520810 (1 nivå komplett)
Art. Nr. 13592520820 (2 nivåer komplett)
Art. Nr. 13592520830 (3 nivåer komplett)

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Odlingslåda corten
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Planterings-/odlingslåda corten
Alla trädgårdar är inte lika och ibland passar inte standardmått. Med denna planterings-/
odlingslåda kan du bygga ihop din egen låda, helt efter egen design. Välj bland sidor i tre 
längder, hörn och skarvar. Resultatet blir en personlig odlingsyta som håller en livstid.

 √ Hållbart cortenstål
 √ Flexibla mått
 √ Lätt att montera
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Fakta
Corten är ett mycket hållbart material vars rostyta bildar ett skyddande skikt som gör 
att det inte rostar sönder. Delarna levereras orostade och efter ett par år är cortenet helt 
färdigrostat och har fått sin vackert gyllenbruna färg. Cortenstålet är 2 mm tjockt. Du 
bestämmer själv vilka mått din odlingsyta ska ha genom att välja de olika längderna. 
Skarven används när du vill förlänga planterings-/odlingslådan och bygga på längden. 
Hörnen finns i höjd 20–60 cm. Staget används för att planterings-/odlingslådan ska hålla 
formen när man bygger ihop långa längder. Staget monteras tillsammans med skarven. 
Välj stag efter bredden på planteringslådan. Förslagsvis monteras ett stag för varje nivå 
för bästa stabilitet.   

Art. Nr. 13592521200 sida 1200 mm
Art. Nr. 13592521880 sida 800 mm
Art. Nr. 13592520860 sida 600 mm
Art. Nr. 13592520801 hörn för 1 nivå, 4-pack
Art. Nr. 13592520802 hörn för 2 nivåer, 4-pack
Art. Nr. 13592520803 hörn för 3 nivåer, 4-pack
Art. Nr. 13592520840 skarvbit 1 nivå
Art. Nr. 13592520841 skarvbit 2 nivåer
Art. Nr. 13592520842 skarvbit 3 nivåer
Art. Nr. 13592520844 stag för 800 mm
Art. Nr. 13592520843 stag för 600 mm

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Planterings-/odlingslåda corten
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Odlingslåda trä
Odlingslåda som du lätt bygger samman till den höjd som passar dig. Kombinera gärna 
stor och liten odlingslåda. Välj mellan svartbetsad och natur. Kom igång tidigare på 
säsongen då jorden snabbt blir varm i odlingslådan.

 √ Ergonomisk arbetshöjd
 √ Markkylan minskar
 √ Håll ogräs borta
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Fakta
Odlingslådan är tillverkad av robust 2 cm tjock furubräda och galvaniserade stålbeslag. 
Levereras i förpackning med hörnsprint. Finns i natur och svartbetsat trä. 

1. Placera den monterade odlingslådan på ett 
jämnt underlag. 

2. Ta gärna bort gräset under lådan vilket 
gynnar odlingen eller lägg tidningspapper 
i botten. Detta kväver ogräs och gör det 
möjligt för maskar att komma upp när pappret 
förmultnat.  

3. Fyll lådan med lämplig jord för avsedda 
växter.

Art. Nr. 13550050025 Art. Nr. 13550050012
Art. Nr. 13550030008

Art. Nr. 13550050010
Art. Nr. 13550030010

Art. Nr. 13550050011
Art. Nr. 13550030011

Snigelkant 
60 cm x 80 cm

Snigelkant 
80 cm x 120 cm

Drivhus 
80 cm x 120 cm

Plast- och näthöjare
80 cm x 120 cm

Nät 220 cm x 180 cm
Plast 220 cm x 180 cm

Ramspaljé 
80 cm bred

Trådspaljé 
0–200 cm bred

80 cm
60 cm

120 cm
80 cm

Art. Nr. 
13595720600

Art. Nr. 
13595720800

Art. Nr. 
13570030005

Art. Nr. 
13570030006

Art. Nr. 13593500000 Art. Nr. 13592500000

Art. Nr. 13593505000 Art. Nr. 13592505000

Tillbehör:

Art. Nr. 13593600001

Stolpfäste

2 st

Odlingslådan levereras omonterad för att 
spara plats vid transporten. De fyra sidorna 
monteras lätt samman med de medföljande 
gångjärnssprintarna. 

Alla tillbehör beställs separat.

Made in Småland
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Ingående komponenter i förpackningen:

Art. Nr. Kantbleck 60 cm Kantbleck 80 cm Kantbleck 120 cm Skruv galvaniserad

13595720600 2 st 2 st - 14 st

13595720800 - 2 st 2 st 18 st

80 cm 60 cm
120 cm80 cm

Fakta

Snigelkant för odlingslåda i trä

Ett underhållsfritt snigelskydd tillverkat i aluzinkplåt. Vinkeln på kanten hindrar sniglar 
från att ta sig in i odlingslådan. Finns i två storlekar, för liten och stor odlingslåda. 

Snigelkant som förhindrar sniglar att ta sig in i odlingslådan. Tillverkad i aluzinkplåt för 
lång livslängd.

1. Skruva fast snigelskyddet på odlings-
lådan med medföljande skruvar. 

Art. Nr. 13595720600 Art. Nr. 13595720800

 √ Håller sniglar borta
 √ Skyddar odlingslådan 
 √ Material som inte rostar
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Bygg snabbt och enkelt ihop växtstöd, 
spaljéer, trädstöd och miniväxthus 
med de stabila stolparna och smarta 
kopplingarna. Allt du behöver 
finns i den färdiga förpackningen. 
Komplettera med lösa stolpar och 
kopplingar efter behov. 

Flexigardenstolpen är tillverkad av 
galvaniserad stålplåt och överdragen 
med UV-tålig plast. De unika 
kopplingarna håller för att öppnas 
och stängas otaliga gånger. Alla 
material som används är 100% 
återvinningsbara.

Det flexibla systemet

Stolpar som inte har någon ändknopp är vassa. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshanskar 
för att undvika skärsår. 

Lätt att hantera kopplingarna

Vidga, lägg i

Fixera

Lås

Öppna, justera

Öppna kopplingen och lägg i stolpen.

När stolpen ligger i kopplingen, lägg 
spännaren i spåret.

Tryck på den övre delen av den räfflade 
spännaren och tryck till ordentligt för att 
låsa kopplingen.

Öppna den låsta kopplingen genom att 
trycka på hävarmen (1), samtidigt som 
låsningen (2) greppas om de förhöjda 
kanterna. Då kopplingen öppnats kan den 
flyttas, finjusteras och därefter stängas 
på nytt.

1 2

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Spaljé
Denna spaljé ger ett bra stöd åt klättrande och slingrande växter, såsom klätterhortensia, 
vildkaprifol och pipranka. De tre olika bredderna kan användas både fristående eller 
fästas mot vägg. 

 √ Underhållsfri
 √ Fristående eller mot vägg
 √ Modernt och stilrent

Bilden visar 2 st tvåmetersspaljéer monterade bredvid varandra.
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Ingående komponenter i förpackningen:

Koppling 90 grader Polyesterlina 
(Svart)

Stolpe 150 cm med 
knoppar

Stolpe 200 cm med 
knopp och spets

Set med väggfäste, 
svartlackerade 
rostfria skruvar

Trådfäste

12 st  
(18 st 200 cm) 14 m 6 st 2 st  

(3 st 200 cm) 2 st 6 st

Fakta
Vid fristående montage kan spaljén gjutas ner för att få en mer stabil förankring. Stolpen 
är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Kopplingen kan justeras och 
låsas individuellt i höjdled utmed stolparna. Finns i svart och grönt.

1. Montera spaljén liggande på ett 
plant underlag. 

2. Placera stolparna med spetsar 
på önskat avstånd parallellt med 
varandra. 

3. Knäpp fast de horisontella stolparna 
i de förmonterade kopplingarna. 

4. Placera spaljén på önskat ställe, 
låt spetsarna markera var håltagning 
skall ske om marken är hård. Ta 
hänsyn till väggfästets avstånd från 
väggen. Stolparna bör gå ner minst 
20 cm i marken för bästa stabilitet. 
Kontrollera med vattenpass att 
stolparna är raka, vertikalt och 
horisontellt. 

5. Placera väggfästet i önskad höjd 
och skruva fast med plugg och skruv.  

6. Bind upp växterna med medföljande 
lina och trådfäste.

7. För kraftiga och tunga växter 
komplettera gärna med band och 
trådfäste. Se sid 36–37.

20–40 cm

Marknivå

160–180 cm

Art. Nr. 13550050007 Art. Nr. 13550050009 Art. Nr. 13550050006

Art. Nr. 13550030007 Art. Nr. 13550030009 Art. Nr. 13550030006

 100 – 150 – 200 cm

 25 cm

Bredd 100 cm Bredd 150 cm Bredd 200 cm

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Ramspaljé
Stabil spaljé med vertikala alternativt horisontella trådar, för exempelvis ärtor, bönor, 
klematis och andra slingrande växter. Spaljén passar utmärkt i odlingslåda men kan också 
placeras helt fristående. 

 √ Stabil ramkonstruktion
 √ Vädertålig
 √ Vertikal eller  

horisontell lina
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Ingående komponenter i förpackningen:

Trådfäste Polyesterlina Koppling 90 grader Stolpe 80 cm med 
knoppar

Stolpe 150 cm med 
knopp och spets

12 st 8 m 4 st 2 st 2 st

Fakta
Spaljé med stabil ramkonstruktion. Består av två vertikala och två horisontella stolpar som 
är tillverkade i galvaniserad stålplåt och belagda med UV-tålig plast. Trådhållaren och 
hörnkopplingen är även de tillverkade i UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

1. Placera de vertikala stolparna 80 cm 
från varandra. 

2. Montera de horisontella stolparna i 
överkant och strax över marknivå. 

3. Placera hållarna utmed de horisontella 
alternativt vertikala stolparna. 

4. Dra linan vertikalt alternativt 
horisontellt mellan trådfästena.  
 

Spaljén kan med fördel placeras som en 
avdelare i en odlingslåda. Komplettera 
med stolpfästen för ökad stabilitet.

120 cm

30 cm

80 cm

Marknivå

Art. Nr. 13550050010

Art. Nr. 13550030010

Tillbehör:

Art. Nr. 13593600001

Stolpfäste

2 st

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Trådspaljé
Anpassningsbar spaljé som kan användas fristående eller mot vägg/plank. Bredden 
anpassas helt efter behov, upp till två meter. Lämplig för klättrande och slingrande växter. 

 √ Monteras snabbt & enkelt
 √ Valbar bredd upp till  

två meter
 √ Lätt att justera i höjdled
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Ingående komponenter i förpackningen:

Trådfäste Polyesterlina Stolpe 150 cm med knopp och spets

12 st 14 m 2 st

Fakta
Spaljé som man enkelt monterar och anpassar efter behov och kan expanderas upp till två 
meter. Två stolpar med trådfästen som placeras på valfri plats utmed stolpen. Polyesterlina 
sträcks mellan trådfästena. Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig 
plast. Trådhållaren är tillverkad i UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

1. Placera stolparna på önskat avstånd.

2. Vinkla stolparna utåt vid nedsättningen 
så vinklas de upp i lodrät läge när tråden 
spänns. 

3. Montera trådfästen och dra linan 
horisontellt mellan trådfästena. 

120 cm

30 cm

Variabel bredd upp till 2 m

Marknivå

Art. Nr. 13550050011

Art. Nr. 13550030011

Tillbehör:

Art. Nr. 13593600001 Art. Nr. 13550030016

Stolpfäste Väggfäste

2 st 1 set

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Trädstöd
Trädstödet används för att fixera stammen på nyplanterade träd eller träd som är utsatta 
för mycket vind. Lämplig för alla typer av träd och buskar med stam, exempelvis äppel- 
och päronträd.

 √ Material som inte ruttnar 
 √ Enkel att justera i höjd
 √ Stilren och modern
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Ingående komponenter i förpackningen:

13595500001
13595500301

Koppling med 1,8 cm 
band- och trådhållare Band 1,8 cm  x 75 cm Stolpe 120 cm med knopp och spets

13595500002
13595500302

Koppling med 1,8 cm 
band- och trådhållare Band 1,8 cm  x 75 cm Stolpe 180 cm med knopp och spets

1 st 1 st 1 st

1. Placera stolparna lutande utåt ca 10–15 
cm från trädets stam. Är marken hård kan 
en gummiklubba användas för att slå ner 
stolparna. 

2. Knäpp fast bandhållaren i valfri höjd  
på stolpen.

3. Lägg bandet runt stammen och lägg 
samman bandet innan det förs igenom 
bandhållaren. Sträck bandet så att 
stammen blir fixerad. 
 

Är trädet utsatt för mycket vind 
rekommenderas 2–3 trädstöd för  
bättre stabilitet.

Fakta
Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast och finns i svart 
och grönt. Kopplingen kan justeras i höjd utmed stolpen. Det 18 mm breda bandet för 
stammen sträcks via kopplingen. Bandet är lätt att justera efterhand som trädet växer. 

30 cm

30 cm

Marknivå

Marknivå

90 cm

150 cm

Art. Nr. 13595500001

Art. Nr. 13595500301

Art. Nr. 13595500002

Art. Nr. 13595500302

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Buskstödet hjälper till att hålla grenarna från marken. Underlättar vid gräsklippning och
ogräsrensning. Lämplig för buskar med brett/yvigt växtsätt, som exempelvis vinbärsbuskar, 
hortensior och dahlier.

Buskstöd justerbart 

 √ Material som inte ruttnar
 √ Lätt att justera i höjdled
 √ Håller grenarna från  

marken



31

Buskstöd som samlar och lyfter grenarna. Hörnstolparna placeras på lämpligt avstånd från 
busken och de vågräta stolparna kan justeras i höjdled efter att stödet monterats. 
Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast och finns i svart och 
grönt. Kopplingen kan justeras och låsas i höjdled utmed stolpen.

Fakta

Ingående komponenter i förpackningen:

Koppling 90 grader Stolpe 100 cm med knopp i ändar Stolpe 150 cm med knopp och spets

8 st 4 st 4 st

1. Koppla samman stolparna som är 
försedda med knopp i båda ändar på 
marken runt busken, så att de bildar en 
kvadrat. 

2. Låt stolpen sticka ut ca 5 cm utanför 
kopplingen. 

3. Slå ner hörnstolparna med en gummi-
klubba utvändigt intill hörnen, när ramen 
ligger på marken. 

4. Placera ut de fyra sista kopplingarna på 
stolparna i hörnen. Fixera kopplingarna 
mot stolparna, lås fast kopplingarna i 
ramen.

5. Låt kopplingen vara olåst där den löper 
på hörnstolpen.

6. Lyft upp ramen i önskad höjd och lås 
fast.

7. Efterjustera och kontrollera att alla 
kopplingar är låsta.

30 cm

Marknivå

120 cm

100 cm

Art. Nr. 13550050001

Art. Nr. 13550030001

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Komplettera enkelt med fler 
stolpar och kopplingar i önskad 
längd. Se detaljer sid 36–37.



32

Ett flexibelt buskstöd som diskret och effektivt håller grenarna från marken. Underlättar 
vid gräsklippning och ogräsrensning. Lämplig för buskar med brett/yvigt växtsätt, som 
exempelvis vinbärsbuskar och dahlier. Den lackade bågen i stål justeras enkelt i höjdled.

Buskstöd Delta justerbart

 √ Material som inte ruttnar
 √ Lätt att justera i höjdled
 √ Håller grenarna från  

marken
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Lättmonterat buskstöd som samlar och lyfter grenarna. Stolpen är tillverkad i galvaniserad 
stålplåt belagd med UV-tålig plast. Kopplingen kan justeras och låsas i höjdled utmed 
stolpen. Finns i svart och grönt.

Fakta

Ingående komponenter i förpackningen:

Trippelkoppling för trådbåge Trådbåge Ø110 cm Stolpe 120 cm med knopp och spets

3 st 3 st 3 st

Art. Nr. 13550050014

Art. Nr. 13550050015

35 cm

Marknivå

85 cm

Ø110 cm

1. Koppla samman bågarna med kopplingarna i de yttre hålen så 
att de bildar en ring runt växten. 

2. Se till att alla kopplingarna är öppna så stolpen går igenom.

3. Tryck ner stolparna lodrät genom kopplingarna. Knacka ner 
stolpen med en gummiklubba när kopplingarna och bågen ligger på 
marken.

4. Lyft de sammankopplade bågarna och kopplingarna utmed de 
lodräta stolparna.

5. Lås kopplingarna på önskad höjd.

6. Öppna kopplingen och höjdjustera vid behov.
 

Komplettera enkelt med fler stolpar och kopplingar i önskad längd. 
Se detaljer sid 36–37.

Deltaform

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Plast- och näthöjare
Höjer upp plast, fiberduk och nät över växterna, och håller fåglar och skadedjur borta. 
Utmärkt vid exempelvis jordgubbsodling. Börja tidigt på säsongen och skapa växthusklimat 
med plasten som tillbehör.

 √ Monteras snabbt
 √ Nät håller fåglar borta
 √ Plast skapar växthusklimat

 √ Material som inte ruttnar
 √ Lätt att justera i höjdled
 √ Håller fåglarna borta
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Fakta
Plast- och näthöjaren kan användas med odlingslåda eller direkt på friland. Flera set 
kan användas om man önskar täcka större områden. Stolpen är tillverkad i galvaniserad 
stålplåt belagd med UV-tålig plast. Finns i svart och grönt.

1. Placera två av stolparna 
med spets i önskad linje. 

2. Tryck ned dem ca 20 cm i 
marken. 

3. Placera en av de längre 
stolparna i toppkopplingen och 
lås kopplingen.

4. Placera ut de resterande 
stolparna parallellt med första 
på önskat avstånd. 

5. Täck över med nät eller 
plast och lås fast med 
klämmorna.

20 cm

Marknivå

30 cm

Ingående komponenter i förpackningen:

Plastklämmor för 
låsning av plast/nät Stolpe 120 cm med knoppar Stolpe 50 cm 

med toppkoppling och spets

6 st 2 st 120 cm 4 st 50 cm 

Tillbehör:
Art. Nr. 13570030005 (Svart) Art. Nr. 13570030006 Art. Nr. 13593600001

Nät i polypropylen 
220 cm x 180 cm

Plast, tjocklek 0,15 mm 
220 cm x 180 cm Stolpfäste

1 st 1 st 2 st

120 cm

Kan användas med odlings- 
låda 120 cm x 80  cm.

Art. Nr. 13550050012

Art. Nr. 13550030008

Beställs separat Beställs separat
Rekommenderas till 

odlingslådor i trä

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Drivhus för odlingslådor
Bygg enkelt ett drivhus som är anpassat för odlingslåda 120 cm x 80 cm. Skapar 
växthusklimat och skyddar från fåglar och skadedjur. Kan även placeras på friland.

 √ Enkelt att montera
 √ Kan öppnas från alla håll
 √ Högt nog för exempelvis 

tomater



37

Fakta
Drivhuset kan byggas med odlingslåda eller direkt på friland. Används odlingslåda kan 
växthuset placeras på hårt underlag som plattor eller betong. Stolpen är tillverkad i 
galvaniserad stålplåt belagd med UV-tålig plast. Med trådhållarna kan tråd spännas upp i 
drivhuset som stöd för växterna. 

1. Placera de fyra hörnstolparna med 
spets invändigt i hörnen på odlingslådan 
eller på friland. 

2. Skruva fast hörnstolpar med stolpfästen 
i kragen. 

3. Placera de längsta stolparna mitt på 
gaveln mellan hörnstolparna. 

4. Stolparna trycks ned 10–20 cm i marken.

5. Fäst de tre stolparna med knopp i 
båda ändar (mått 120 cm) i toppen på de 
stående stolparna. 

6. Fäst de liggande takstolparna (mått 35 
cm med toppkopplingar) i toppen av de 
utplacerade väggstolparna. 

7. Koppla samman med de korta 
takstolparna.

8. Knäpp fast plasthuven med de 
medföljande plastklämmorna.

10-20 cm
Marknivå

10
0-

11
0 

cm

12
0-

13
0 

cm

Ingående komponenter i förpackningen:

Trådfäste (svart) 
med polyester-

lina (svart)

Plastklämmor 
för låsning av 

plast

Plasthuv med 
blixtlås

Stolpe 120 cm med 
knoppar

Stolpe 120 cm och 
140 cm med topp-
koppling och spets

Stolpe 35 cm med 
toppkopplingar

8 st
5 meter 22 st 1 st 3 st 4 st 120 cm 

2 st 140 cm 4 st 35 cm

Tillbehör:
     Art. Nr. 13593500000 (svart)

     Art. Nr. 13593505000 (natur)

     Art. Nr. 13592500000 (svart)

     Art. Nr. 13592505000 (natur)

Odlingslåda 60 x 80 cm Odlingslåda 80 x 120 cm

Art. Nr. 13550050025 
(odlingslåda beställs separat)

Stolpfäste med 
skruv

4 st

SVENSKT STÅL
Made in Småland
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Sortimentsöversikt detaljer/tillbehör
Komponenter Art. Nr. Benämning

12035030300
12050030300
12080030300
12100030300
12120030300
12140030300
12150030300
12200030300
12035050500
12050050500
12080050500
12100050500
12120050500
12140050500
12150050500
12200050500

Stolpe grön 35 cm
Stolpe grön 50 cm
Stolpe grön 80 cm
Stolpe grön 100 cm
Stolpe grön 120 cm
Stolpe grön 140 cm
Stolpe grön 150 cm
Stolpe grön 200 cm
Stolpe svart 35 cm
Stolpe svart 50 cm
Stolpe svart 80 cm
Stolpe svart 100 cm
Stolpe svart 120 cm
Stolpe svart 140 cm
Stolpe svart 150 cm
Stolpe svart 200 cm

13500030000
13500050000

Ändknopp grön med bricka
Ändknopp svart med bricka

13560030000

13560050000

Spets grön 10 cm, monterad på stolpe blir spets-
delen ca 5 cm
Spets svart 10 cm, monterad på stolpe blir spets-
delen ca 5 cm 

13520030000
13520050000

Koppling grön 90 grader
Koppling svart 90 grader

135300300000
135300500000

Koppling grön med flexibel led
Koppling svart med flexibel led

13510030000
13510050000

Toppkoppling grön
Toppkoppling svart

13540030000
13540050000

Klämma grön för plast och nät
Klämma svart för plast och nät

13580030000
13580050000

Band- och trådfäste grön
Band- och trådfäste svart

13530030003
13530050003

Trådfäste grön
Trådfäste svart

13530030001
13530050001

Trippelkoppling grön
Trippelkoppling svart
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Komponenter Art. Nr. Benämning

13570030007
13570030008
13570030009
13570030010

13570050007
13570050008
13570050009
13570050010

Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 3 m
Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 5 m
Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 8 m
Polyesterlina grön 2,8 mm längd: 14 m

Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 3 m
Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 5 m
Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 8 m
Polyesterlina svart 2,8 mm längd: 14 m

13591500300
13591500000

Band grön 75 cm x 1,8 cm för stam
Band svart 75 cm x 1,8 cm för stam

13550030016 1 set med 1 st väggfäste inkl. skruv och tillbehör

13570030006 Plast för plast- och näthöjare 0,15 mm 
220 cm x 180 cm UV-tålig

13570030005 Nät svart i polypropylen 
220 x 180 cm

13590800500 Plasthuv med blixtlås för drivhus

13593600001 Stolpfäste med skruv
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Kratta
KEBAkrattan består av både kratta och raka i samma huvud vilket innebär att man enkelt 
kan vända redskapet efter behov. Krattan har den rätta vinkeln samt en låg vikt för att 
minimera onödig belastning för användaren. Perfekt när man vill kratta fina grusgångar.

 √ Kombinerad kratta & raka
 √ Ergonomisk
 √ Låg vikt

Den svarta krattan är tillverkad i polyamid (PA) 
som gör den extra hård och hållbar, anpassad 
för professionell långvarig användning. De färg-
glada krattorna är tillverkade i polypropylen (PP).

Art. Nr. 14125000000 KEBArake Svart
Art. Nr. 14108000000 KEBArake Orange
Art. Nr. 14109000000 KEBArake Gul
Art. Nr. 14187000000 KEBArake Cerise
Art. Nr. 14195000000 KEBArake Lime

Made in Småland



41

Räfsa
Trädgårdsräfsa i uppiggande färg som också gör den lätt att hitta. Räfsan är idealisk för att 
räfsa löv, klipprester eller annat skräp i gräsmattor. 
Räfsan är tillverkad i ett slitstarkt material och designad för att ge en bra ergonomisk vinkel 
och minimera slitage på användaren. Låg vikt bidrar till minskad belastning.

Tillbehör:
Art. Nr. 380241600 Art. Nr. 380281800

Skaft 2,4 cm i diameter, 
längd 165 cm

Skaft, extra långt och 
kraftigt, 2,8 cm i diameter, 

längd 180 cm

Art. Nr. 14203000000 KEBAräfsan Grön
Art. Nr. 14205000000 KEBAräfsan Svart 
Art. Nr. 14208000000 KEBAräfsan Orange
Art. Nr. 14209000000 KEBAräfsan Gul
Art. Nr. 14287000000 KEBAräfsan Cerise
Art. Nr. 14295000000 KEBAräfsan Lime

Räfsorna är tillverkade i polypropylen (PP).

Made in Småland
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Vår ergonomiska hink
Dubbelt så lätt – hälften så tungt! Den ergonomiska Tricanhinken är konstruerad för att
minimera slitage på axlar och armar. Den triangulära formen gör att den följer kroppens 
sida och blir därmed lättare att bära. 

 √ Rymmer 17 liter
 √ Lätt att hälla ur
 √ Intervallmarkering
 √ Livsmedelsgodkänd
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Fakta
Tricanhinken har en naturlig pip som är praktisk att hälla ur. Den raka bakkanten gör 
det även möjligt att hänga upp hinken mot till exempel en vägg eller stege. Hinken
har femliters intervallmarkering och rymmer totalt 17 liter. Den är lätt att hälla ur och 
formen bidrar till minskat spill. Tricanhinken är livsmedelsgodkänd och återvinningsbar.
Fashionmodellen har svart grepe med matchande mjukt handtag och professionell har 
galvad grepe med svart handtag. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Inredning och design

Trädgård och plantering

Frukt, bär och svamp

Bilvård och garage

Lantbruk och djurhållning

Foder- och vattenbehållare

Häst, hund och katt Livsmedelsgodkänd

Art. Nr. 771524020 Trican Professional röd
Art. Nr. 771524062 Trican Professional blå 
Art. Nr. 771524090 Trican Professional svart
Art. Nr. 771524050 Trican Professional silver

Art. Nr. 771524010 Trican Ergo fashion gul
Art. Nr. 771524011 Trican Ergo fashion orange
Art. Nr. 771524012 Trican Ergo fashion cerise
Art. Nr. 771524013 Trican Ergo fashion lime
Art. Nr. 771524015 Trican Ergo fashion svart

Made in Småland
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Regnvattentunnor
Ta hand om gåvan från ovan – samla regnvatten i en regntunna. Med en snygg och 
smart design samlar du regnvattnet som sedan kan användas för bevattning. Ur ett håll-
barhetsperspektiv är det både ett enkelt och miljö- och klimatsmart sätt att spara vatten.

 √ Väder- och UV-tåliga
 √ Smidig kran
 √ Stilren design
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Fakta
Våra utvalda modeller och storlekar är lättplacerade i alla typer av trädgårdar. De är 
tillverkade i UV-beständig PP-plast i mycket hög kvalitet. Kran och eventuell sockel/fot 
ingår. De ansluts enkelt till befintligt stuprör. 
Alla plantor, särskilt lökväxter, föredrar regnvatten istället för kranvatten så en 
regnvattentunna är en bra investering för din trädgård. Glöm inte bort att tömma 
regnvattentunnan på vintern.

Art. Nr. 13598000001

VÄNERN
300 liter

VÄTTERN
275 liter

MÄLAREN
220 liter

 √ Stor volym 

 √ Öppningsbart lock 

 √ Väder- och UV-tålig 

 √ Sockel/fot ingår 

 √ Kran ingår

 √ Lättplacerad 

 √ Väder- och UV-tålig 

 √ Stilren design 

 √ Kran ingår

 √ Dekorativ kruka 

 √ Väder- och UV-tålig 

 √ Kran ingår 

 √ Unik och modern 
design

Art. Nr. 13598000002 Art. Nr. 13598000003

Tillbehör: Stuprörsanslutning som passar alla modeller. Art. Nr. 13598000010.
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Anteckningar



48

KEBA Sweden AB
Skruvgatan 12

333 33 Smålandsstenar
Tel. 0371-51 09 00

www.flexigarden.se

Hållbara lösningar för utemiljö


