
3x Wellness behandeling voor je gazon
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Verticuteren is als een jaarlijkse wellness behandeling voor het gazon: het zorgt ervoor dat licht,

lucht en voeding weer kunnen doordringen tot de wortels en verkleint de kans dat onkruid het gazon

aantast. De speciale 4-in-1 mix is een oppepper die ervoor zorgt dat voedingsstoffen nog beter

worden opgenomen. Vervolgens, gedurende het seizoen, het gazon regelmatig (duurzaam) maaien

om het gras fris en fruitig te houden.

3 -in-1 Verticuteermachine
De WOLF-Garten 3-in-1 verticuteermachine met aparte beluchtingsrol is moshark, verticuteerder én
opvanger in één. De VA 303 heeft een krachtige 1300W motor en 20 messen (10 dubbelmessen). De
messen van de verticuteermachine dringen door tot de toplaag van het gazon, het gazonvilt.
Verticuteer in het voor- en najaar met de messenbalk en gebruik de beluchtingsbalk met de veren
regelmatig gedurende de groeiperiode (apr-sept). Hierdoor kan het beluchtingseffect optimaal
plaatsvinden. WOLF-Garten VA 303 € 199,9

4-in-1 V-Mix van natuurlijke ingrediënten 
Met de WOLF-Garten V-MIX 125 voor na het verticuteren krijgt het gras met één keer strooien vier
behandelingen. De korrels zorgen voor bijzaaien van kale plekken, garanderen de kiemkracht van
nieuwe grassprieten, verbeteren de kwaliteit van de bodem en zorgen voor een goede bemesting. De
natuurlijke ingrediënten van hoge kwaliteit ondersteunen de snelle ontwikkeling van het gazon en is
daardoor bijzonder geschikt voor een gazon dat wel wat extra’s kan gebruiken. WOLF-Garten V-
Mix125 € 29,95 (één doos is geschikt voor een gazon van 125m2).

3-in-1 maaier met innovatieve accu
De nieuwe serie accumaaiers is voorzien van de ultramoderne 72V accutechnologie die extreem
krachtig, duurzaam en milieuvriendelijk is. De accu is bovendien te gebruiken voor alle 72V
tuinmachines zoals de heggenschaar, trimmer en bladblazer en is binnen een uurtje opgeladen. De
accumaaiers zijn bovendien voorzien van het 3-in-1 CCM-systeem waarmee men het gras kan
maaien, opvangen en mulchen. Hierbij wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof gebruikt
doordat het afgesneden gras zeer fijn gemaakt wordt en weer terugvalt op het gazon. 

WOLF-Garten 72V Li-LIOn Power 34 voor een gazon tot 300m2 - € 429,95.



WOLF-Garten 72V Li-LIOn Power 37 voor een gazon van 300-500m2 - € 529,-.

WOLF-Garten 72V Li-LIOn Power 40 voor een gazon van 500-800m2 - € 599,-.

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
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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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