Het gemak van een bak
Correspondentie adres:
St. Jorisstraat 21 5954 AN Beesel
06-29067524
www.hetgemakvanenbak.nl
info@hetgemakvaneenbak.nl

Prijs per M3
exclusief BTW

Benaming

toepassing

€ 47.-

Potgrond is geschikt voor groente- en bloementeelt,
boomkwekerijen en potplantenteelt. Vaak wordt deze
ook gestrooid 'voor het oog' echter uiteraard is de
primaire toepassing van potgrond het bemesten van de
grond.
Potgrond is de meest universele bemestingsgrond

Containergrond Spec. mengsel

€ 60.-

Containergrond is een substraat op basis van diverse
soorten veen voorzien van een basisbemesting PG-Mix
met sporenelementen en aangepaste Ph-waarde voor uw
potplantenteelt.

Tuinturf A

€ 40.-

Vezelturf B

€ 40.-

Grondverbeteringscompost 70/30

€ 26.-

grondverbeteringscompost 70/30 is een prima compost
vermalen met tuinturf voor aanleg van gazon en border.
De mengverhouding is 70% compost met 30 % tuinturf.

Molmmest

€ 30.-

Molmmest is een samenstelling van tuinturf, stalmest en
champost kort vermalen, voor een prima structuur en
hoge bemestingswaarde

Veencompost 50/50

€ 35.-

Veencompost 50/50 is een mengsel van 50% veenturf en
50% groencompost. Geschikt als een bodemverbeteraar
voor zuurminnende beplanting.

Potgrond standaard

tuinturf is een grove tuinturf met brokjes en vezels zeer
geschikt voor structuurverbetering bij aanleg van blauwe
bessenteelt, Rhododendron beplanting en overige
zuurminnende planten

Boomschors:
Boomschors wordt als decoratieve bodembedekking
gebruikt. Het cijfer (bv.10-40) staat voor de zeefmaat. Dit
wil zeggen dat bij 10-40 alle schors tussen de 10 en 40
mm. groot zit.

* Gemalen Dennenschors

€ 35.-

* afgezeefd 0-10

€ 42,-

* Afgezeefd 10-40

€ 42,-

* Pinus maritieme 20-45

€ 70.-

Pinus Maritime wordt vervaardigd van Franse zee den
schors

Bemeste teelaarde

€ 30.-

Bemeste aarde is een rijk en rul mengsel voor het
aanleggen van een nieuwe toplaag of opvullen van
plantgaten en plantvakken.

€ 20.-

Groencompost is afkomstig uit een
gecontroleerde groencompostering, prima zuivere
compost die zeer geschikt is als structuurverbetering en
het op peil brengen van het organische stof gehalte in de
bodem.

Groencompost

Prijzen 2009. Alle prijzen gelden ex. BTW en exclusief bezorgkosten
Voor bezorgkosten kunt u ons altijd bellen (06-29067524)

Prijzen, offertes en aanbiedingen zijn ten aller tijden onder voorbehoud van onvoorziene zaken en onverwachte prijsstijgingen. Mits duidelijk
anders vermeld gelden alle genoemde prijzen excl. 19% BTW Het gemak van een bak is een Cor Apeldoorn holding b.v. onderneming
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