
Winterweelde in de moestuin met deze 3 minitools van
WOLF-Garten
Gezonde groenten beginnen bij een gezonde tuin
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SAMENVATTING

Wat is nog lekkerder dan boerenkool? Boerenkool uit eigen moestuin. In het najaar en de winter is

het extra belangrijk de grond in de moestuin goed los te maken zodat er voldoende frisse lucht en

voeding bij de planten komt. Bovendien is het raadzaam om dode plantenresten op te ruimen om de

levende planten gezond te houden. Met deze 3 WOLF-Garten tools help je de moestuin de winter

door.

Wortelbeschermende krabber KA-2K 
Met deze wortel beschermende krabber met comfortabele grip maak je eenvoudig de grond los,
zodat er voldoende frisse lucht en voeding bij de plantenbedden kan komen. Krabber WOLF-Garten
KA-2K € 9,50.

Oersterk bloemenschepje LU-2K
Het handzame bloemenschepje is zo sterk dat je er zelfs in harde grond mee kan graven en planten.
Ook handig: op het handvat zit een comfort zone die blaren voorkomt. Bloemenschepje WOLF-
Garten LU-2K € 9,50.

Snel bladharkje LD-2K
Klein maar fijn: met dit kleine bladharkje haal je snel dode blaadjes en takjes weg. Ziet er niet alleen
netjes uit maar is vooral belangrijk om je gewassen gezond te houden. Bladharkje WOLF-Garten LD-
2K € 9,50.

De tools van WOLF-Garten zijn te koop bij tuinspeciaalzaken door heel Nederland. Kijk voor meer
informatie op www.wolf-garten.n
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OVER WOLF-GARTEN

WOLF-Garten maakt tuinieren leuker, gemakkelijker en comfortabeler. Vanaf het begin zijn het de kleine
uitvindingen die WOLF-Garten groot maken. Een van de eerste producten onder de naam WOLF is de trekhak,
een product wat gebruikt werd in de landbouw. Gregor Wolf ontwikkelde deze in 1927 in de door zijn vader August
Wolf opgerichte ijzerwarenfabriek. Het idee werd geboren op de terugweg vanaf een bouwplaats.

In tijden van klimaatveranderingen maakt ook WOLF-Garten zich sterk voormilieuvriendelijke technologieën en
producten. Het BluePower programma is aanwezig in de meeste productsegmenten en biedt producten voor de
consument die het milieuaspect hoog in het vaandel heeft staan.

Talrijke producttesten en vergelijkingstesten in heel Europa hebben de afgelopen jaren bewezen dat de
consument uitermate tevreden is over de kwaliteit en de functionaliteit van de producten van WOLF-Garten.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat het uitgangspunt om het werken in de tuin te verlichten en plezierig te
maken, als een ‘groene draad’ door de onderneming loopt. Dit doel wordt volledig gesteund door de medewerkers
van WOLF-Garten. Zij zorgen voor de bekende betrouwbaarheid, de hoge kwaliteit en de onuitputtelijke innovatie
van WOLF-Garten.
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