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INSPIRATION TIL HAVEN

Drømmen
om en
jordbærvæg
SOL OG SOMMER. DUFTEN OG
SMAGEN AF FRISKE JORDBÆR.
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Sol og sommer. Duften og sma-

til Agro Block i 100% genbrugs-

gen af friske jordbær. Børn der

materiale.

leger. Det var de billeder, som

I dag er jordbærvæggen bygget

Danny havde på nethinden, da

og fyldt med forskellige jord-

han drømte om at bygge en jord-

bærsorter, så Dannys familie kan

bærvæg til sine børn. Problemet

nyde jordbær i hele sæsonen.

var bare, at det ikke var muligt

Den store fordel ved at have

at købe én, så han satte sig med

jordbær på en væg er, at man får

en blok og tegnede den første

rigtig mange meter jordbærbed

prototype på det, der skulle blive

på meget lidt plads.
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En anden væsentlig fordel er, at

hver dag. Når de bliver voksne, vil

Jordbærvæggen forbinder to

jordbærrene tit hænger frit, så de

de forbinde duften og smagen af

bygninger og danner et aflukket

er fri for at komme i kontakt med

modne jordbær med deres barn-

uderum, hvor familien kan sidde

jorden. Det gør, at de kan vokse sig

dom ved jordbærvæggen.

uforstyrret.

Vedligeholdelsen af jordbærbedet

Agro Block har den gode egen-

er enkel. Danny vander væggen i

skab, at den holder vind og støj

Dannys børn synes, at det er

toppen, og vandet siver stille og

ude så ud over, at børnene nyder

verdens bedste jordbær, og der

roligt ned igennem etagerne og

jordbærrene, har Danny også skabt

går sport i at finde nye modne bær

fugter jorden.

en lille oase. ♥

større, og de er mindre udsat for
råd i en våd sommer.

Tre hurtige facts om Agro Block:
1. Agro Block er fremstillet af 100% genbrugsmateriale.
2. Agro Block produceres i Danmark.
3. Agro Block kan støbes om til nye produkter efter endt brug.

GENBRUG ER MILJØRIGTIGT

Plast er ikke affald:
Fra produkt til produkt
Vi kender det alt for godt. Bjerge

Løsningen er genbrug

Kasserne kan kværnes til små

af plast i verdenshavene. Plast,

Gammel plast skal blive til nye

stykker, såkaldt granulat. Granu-

som rammer forbi skraldespan-

produkter! Mange plastmate-

latet bliver smeltet og støbt om

den, og ligger og flyder i naturen.

rialer har en lang holdbarhed.

til nye Agro Block.

Hvilke konsekvenser får det for

Tænk bare på de så genkendelige

vores børn og deres børn? Hvor-

plastkasser, som bruges til mælk,

dan kan vi komme fri af den

brød, sodavand og øl, igen og

”brug og smid væk” tankegang,

igen i årevis. Når de efter mange

som præger mange produkter i

års brug bliver kasseret, behøver

dag?

man ikke at sende dem til forbrænding. De kan genbruges.
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Materialet i Agro Block kan
støbes om til nye produkter op
til seks gange endnu. Så rejsen
er kun lige begyndt. Plast er ikke
affald men en ressource, som kan
genbruges igen og igen! ♥
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DET ER LET AT BYGGE
MED AGRO BLOCK
MED EN VÆGT PÅ KUN 5 KG KAN ALLE VÆRE MED TIL AT
BYGGE MED AGRO BLOCK.

N

år du skal bygge, begynder du med
at stille de tomme Agro Block op,

som du vil have dem. Du opdager hurtigt nye
kombinationsmuligheder. Du kan flytte rundt på
dem, så meget du vil. Når du er tilfreds, begynder du
at fylde dem med jord og planter. På den måde kan
du bygge stort og alligevel nøjes med at bære lidt.
Byg for eksempel en krydderihylde, så du altid har
friske krydderier. Den kan stå på terrassen eller på altanen, men også indenfor i nærheden af køkkenet hvis
du blot sætter en bakke under.
Eller byg det skønne grønne hjørne i solen, hvor du
kan sidde i læ og nyde livet. Et tip er at vende nogle
Agro Block på hovedet og på dén måde skabe en
bænk. Læg en hynde på og du er klar til at nyde dine
nye grønne omgivelser! ♥
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SKOLEHAVER

“I en
skolehave
lærer børn
at dyrke og
smage på
grøntsager”
Glæden ved at dyrke selv

Forældrene

100% genbrugsmateriale til at bygge lodrette

Glæden ved at dyrke selv, at se det gro og at

Mange forældre siger, at de tydeligt kan mærke

skolehaver.

høste frugten af arbejdet er stor hos børn. I en

en forskel i børnenes nysgerrighed på råvarer,

skolehave lærer børn at dyrke og smage på

og hvor de kommer fra, ligesom det er meget

Kreativitet

Når haven er bygget, har hver klasse eller hvert

grøntsager. Det er utroligt, hvordan børn i be-

lettere at få børnene til at smage på nye ting.

Allerede ved opbygningen af skolehaven bliver

barn deres egen hylde at dyrke på. Det medfører

børnenes kreativitet sat i spil. Agro Block kan

også, at barnet lærer at tage ansvar for pasnin-

gyndelsen opfatter grøntsager som noget, der

forstår mulighederne og udforsker dem.
Medansvar

ikke smager godt. Men når de selv har dyrket

Alle skoler kan være med

kombineres, som man vil, og derfor bliver hver

gen af haven. Glæden ved at dyrke selv, at se

dem, opstår der en glæde ved at prøve nye

Skoler, som kun har lidt plads, eller som ligger

skolehave unik. Opbygningen af skolehaven kan

det gro og at høste frugten af arbejdet er stor

smage og konsistenser.

midt i en storby, har stor gavn af Agro Block i

i høj grad overlades til børnene, som hurtigt

hos børnene. ♥
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OM AGRO BLOCK
Agro Block® sælges

udelukkende gennem

Agro Block Magasin udgives
af Agro Block Handel og
Service ApS, Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge,Danmark.
CVR nr.: 39135299

forhandlere.
Kontakt: info@agroblock.dk
Find nærmeste forhandler
på www.agroblock.dk
eller scan QR-koden med

Alle rettigheder forbeholdes
© 2019

din smartphone!

Agro Block® er en plantekasse, som kan bruges til at bygge grønne vægge og
højbede, og som er oplagt til Urban Gardening – hvor der kun er lidt plads.
Find nærmeste forhandler:

www.agroblock.dk

Fremstillet af genbrugsmateriale
- som kan genbruges

