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1) ’Temptation’
Ca 1,5 m hög. Stora djupt purpurröda 
blommor. Blommor i maj-juni med 
fyllda blommor och i juli-augusti 
med enkla blommor. Zon 1-4.

2) ’Happy Birthday’
Ca 3 m hög. Stora mörkt blåvioletta
blommor med mörk strimma i 
juli-sept. Zon 1-4.

3) ’Ovation’
Marktäckande, tuvbildande ca 30 cm 
hög. Översållas av små vita blommor 
tidigt på våren.

Hjärta - på ben. 
Galvaniserad. 

Hjärtats mått 58x58 cm.

Dvärgrönn Sorbus ’Purple Magic’
Dekorativt bladverk, vita blomklasar i maj och 
purpurfärgade bärklasar i aug. Zon 1-4. 80 cm stam  

Dvärgrönn Sorbus ’White Magic’
Dekorativt bladverk, vita blomklasar i maj  och 
vita bärklasar i augusti. Zon 1-4. 80 cm stam 

Skotsk sättpotatis i läckert sortiment. 
Alla väl provade i Sverige. Utförlig beskrivning får du i butiken.

Tidiga
Casablanca - mycket tidig
Red Duke of York
Vales Emerald
Vanessa

Sommar
Orla
Annabelle
Charlotte - salladspotatis
Nicola - salladspotatis
Pink Fir Apple - raritet

Höst, vinter
Salad Blue - raritet
Mayan Queen - Solanum 
Phureja
Valor

Tre klematisnyheter! 

Cinco de Mayo
Helt ny läcker färg på 
denna rabattros!
De halvfyllda blommorna 
är terracotta-orange som 
går över till purpur. 
Svag doft. De nya skotten 
är mörkt brunröda som 
går över till mörkt gröna 
glänsande blad. Blommar 
kontinuerligt under hela 
sommaren. Växer buskigt 
och blir ca 60 cm hög. 
Zon 1-4.

Obelisk 
”Pentagon”
Galvaniserad. 160 cm.



Stjärnmagnolia 
Magnolia stellata
Översållas av vita stjärnlika blommor 
tidigt på våren på bar kvist. Svag doft. 
Växer buskigt kompakt, blir ca 2-3 m. 
Zon 1-3.

Pelarformig 
Purpurfläder
Sambucus nigra ’Black Tower’

En upprättväxande variant av 
’Black Beauty’ blir ca 2-2,5 m. 
Bladen är först mörkt gröna 
för att gå över till mörkt purpur-
färgade. Blomkorgarna är rosa-
vita och ger ljusrosa saft. 
Zon 1-3(4).

Magnolia på stam! 

Magnolia ’Black tulip’
40-50 cm. Delikata mörkt purpursvarta
globformiga blommor. Blommar redan
som ung planta. Smalt upprätt växtsätt,
ca 2,5 m hög. Zon 1-2(3).Fjärilsbuske 

Buddleia ’Flower Power’
För kruka eller rabatt. Blommar 
under juli-sept med doftande, först 
blålila blommor som sedan går 
över till orange. Ca 1,5-2 m. 
I kruka övervintras den frostfritt. 
Zon 1-2(3).

Flickmagnolia ’Susan’
Välförgrenad krona. Knopparna är mörkt 

purpurfärgade och slår ut till stora 
purpurrosa doftande blommor. Blir ca 3 m. 

Zon 1-3(4).

Kruka 
”Jakarta” 
Zink. Rund eller 
fyrkantig i många 
olika storlekar.


