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Nyt produkt fra din Felco forhandler: 
 

TREE-FIX 
til alt der skal holdes sammen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tree-fix er lavet af høj-kvalitets syntetisk gummi,  EPDM (Ethylene propylene 
diene monomer) som er meget holdbart, vejrbestandig t og bliver ikke 
beskadiget af fugleekskrementer. 
 
Produktet er gennemtestet og har været på markedet i over 15 år. 
 
Elastisk og kan genbruges. 
 
Sælges i bundter eller på blister kort. 
 
Produceres fra 4cm til  50cm. 
 
Brug dem til: frugttræer, træpleje, vin, have, kabl ing, camping, messe 
opsætning, gør det selv, lys og lyd med meget mere.  
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Størrelse CA. antal pr. kg anbefalet brug 
   
4cm +- 680 stk. pr. kg Vin og små frugttræer 
6cm +- 500 stk. pr. kg Hæk og have 
7cm +- 460 stk. pr. kg Vin og små frugttræer 
8cm +- 450 stk. pr. kg Hæk og have, træpleje 
11cm +- 250 stk. pr. kg Vin og små frugttræer, æbletræer, 

træpleje, landskabspleje 
16cm +- 210 stk. pr. kg Æbletræer, træpleje, landskabspleje 
16cm ekstra 
(kraftigere hoved) 

+- 180 stk. pr. kg Landskabspleje 

23cm +- 90 stk. pr. kg Landskabspleje 
23cm ekstra 
(kraftigere hoved) 

+- 50 stk. pr. kg Træpleje 

30cm +- 65 stk. pr. kg Landskabspleje 
30cm ekstra 
(kraftigere hoved) 

+- 35 stk. pr. kg Landskabspleje 

50cm ekstra 
(kraftigere hoved) 

+- 22 stk. pr. kg Landskabspleje 

 
Dette er forslag til brug, kun fantasien sætter græ nser. 
 
Bemærk antal pr. kg KUN er cirkatal. 
 
Blister kort 
 
Størrelse  Antal pr. kort 
4cm 40 stk.  
6cm 20 stk.  
8cm 20 stk.  
11cm 15 stk.  
16cm 20 stk.  
23cm 10 stk.  
30cm 5 stk.  
50cm 3 stk.  
 


