WOLF-Garten tools voor Tuintrends 2017 – City
gardening en eco tuinvoeding
Want de (tuin)kaboutertjes doen het helaas niet
28 NOVEMBER 2016, ROSMALEN

SAMENVATTING

City gardening en ecologisch tuinieren zijn twee tuintrends die in 2017 nog meer aandacht gaan
krijgen. We gaan steeds meer groen in de stad zien en mensen besteden extra zorg aan ecologische
voeding en beplanting. Tuinmerk WOLF-Garten introduceert begin 2017 daarom een ergonomische
city gardening tuinset en een uitgebreide lijn met natuurlijke meststoffen onder de naam Natura Bio.
Want het is leuk om van de tuin te genieten maar je hebt toch de tools en tijd nodig om er een
prachtplaatje van te maken.

E rgonomische City Gardening Set
WOLF-Garten biedt met deze ergonomische tuinset een oplossing voor mensen die graag zelf
eenvoudig hun stadstuin en -terras willen creëren en onderhouden. De basis tuinset bestaat uit een
krabber, een schepje, een snoeischaar en een voegenkrabber en kost € 29,95 (verkrijgbaar vanaf
februari 2017). De 3-componenten handgrepen voorkomen overbelasting aan de spieren en
gewrichten en hebben een fijne grip. De set is verkrijgbaar vanaf februari 2017 en heeft een
verkoopadviesprijs van € 29,95. Met speciale verpakking voor Valentijnsdag.
Natura Bio
WOLF-Garten biedt in 2017 een complete, natuurlijke lijn meststoffen onder de naam Natura Bio.
WOLF-Garten gebruikt voor Natura Bio alleen puur plantaardige bestanddelen uit duurzame,
onbespoten grondstoffen en vermijd bewust dierlijke en chemische bestanddelen. Het assortiment
omvat een gazonmeststof, tuinmeststof, kalk en gazonrepartiesticks. Speciaal ontwikkeld voor
tuinierders die ecologische en natuurlijke plantenvoeding wensen. Dit assortiment sluit dan ook prima
aan bij ecologisch verantwoorde landbouw. Verkoopadviesprijs v.a. € 9,99 voor een zak á 10 kg
gazon/tuinkalk. Verkrijgbaar vanaf januari 2017.
Details van de WOLF-Garten basis tuinset:
1. Wortelbeschermende krabber WOLF-Garten KA-2K t.w.v. € 9,50.
2. Bloemenschepje WOLF-Garten LU-2K t.w.v. € 9,50.
Comfort snoeischaar WOLF-Garten RR2500 t.w.v. € 19,95.
Voegenkrabber WOLF-Garten KF-2K € 9,50.

Deze set levert een voordeel op van € 18,50, wat in totaal een korting van 40% betekent.
WOLF-Garten is verkrijgbaar bij alle tuinspeciaalzaken in Nederland, kijk voor meer informatie
op www.wolf-garten.nl.
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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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