
MINI FARM: design LEDlamp voor de thuis agrariër
Parus Plant Light – een groen thuis vol gezonde ingrediënten
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SAMENVATTING

De Mini Farm is een multifunctionele en decoratieve lichtbron voor wie zelf groenten, kruiden en

plantjes wil kweken zonder een hobbykas te plaatsen. Deze compacte ‘groene’ designlamp kun je in

iedere ruimte van je huis plaatsen, is eenvoudig te bedienen en duurzaam dankzij de LEDlampjes.

De Mini Farm is verkrijgbaar in 3 varianten: de M10, M20 en de M30.

Het eenvoudige bedieningspaneel maakt het mogelijk om de lichtsterkte af te stemmen op het type
planten. De LED Mini Farm M10 en de M20 zijn plug & play kweeksystemen. De Mini Farm is zeer
geschikt om sla, kruiden, aardbeien of eigenlijk alles tot een hoogte van 40cm te kweken. De fraaie
afwerking zorgt ervoor dat dit product een echte blikvanger is in huis. Het enige wat je nog nodig hebt
zijn de plantjes, zaden of stekken, voeding en aarde of hydrokorrels. De Mini Farm M30 heeft ook de
mogelijkheid om met de kleur rood en blauw en de lichtsterkte te sturen, afhankelijk van de
lichtbehoefte van de plant.

Mini Farm M10
Met een lengte van 36 cm past deze kweekbak op ieder aanrecht of schapje. Met intelligente
controller.

Mini Farm M20 
Met 65 cm lang de grote broer van de M10. Met intelligente controller om de lichtsterkte en
belichtingsduur te programmeren.

Mini Farm M30
De M30 is 65 cm lang en 30cm breed. Het is de professionele broer en biedt de mogelijkheid om de
kleur te sturen.

Verkoopinformatie 
De Parus Plant Light Mini Farm is te koop bij Urban farming shops, lifestylewinkels en online te
bestellen. Na de zomer zijn ze verkrijgbaar bij de gerenommeerde tuincentra vanaf €
129.www.parusplantlight.com
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Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment
aantrekkelijk te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen



http://trademart.pr.co/images/211518
http://trademart.pr.co/images/211519
https://twitter.com/BarbaraMatters
mailto:barbara@prmatters.nl
http://www.parusplantlight.com/


Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie

Trade Martnewsroom

http://trademart.pr.co/
http://trademart.pr.co/

