
Växtodlingssystem

Närodlat, vart som helst, 
när som helst

– med eller utan trädgård!
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Lär dig mera!
www.earthbox.se



Grönsaker, frukt, 
örter och blommor 
växer sig större, 
godare och snabbare 
i en EarthBox. 

EarthBox® Växtodlingssystem agerar på naturlagar 
och genom att följa anvisningarna hur du förbere-
der och planterar i den, drar du nytta av hela växt-
systemet och kommer märka att grönsaker, frukt, 
örter och blommor växer sig större, godare och 
snabbare i en EarthBox.

Med alla sina finurliga lösningar, som exempelvis 
stödsystemet för höga växter, till hjulen som enkelt 
monteras på din Earthbox är det lätt att odla både 
inne och ute! Du odlar precis vad du vill. Allt från 
örter och sallader till tomater, majs och citronträd.

Odla grönsaker har aldrig varit enklare 
eller roligare!

EarthBox®
 

Växtodlingssystem 
har sålts i miljontal 

världen över och har nu 
kommit till Sverige! 

Egenodlade grönsaker 

med eller utan trädgård! 

Ett snabbt växande behov!

Earthbox® en del av framtiden!
Earthbox har deltagit som en del av  
Framtidslägenheten i samarbete med Mimer 
fastigheter i Västerås. Tillsammans med ett 
40-tal andra företag som NCC, IKEA och ICA 
är Earthbox en del av framtidens boende!

Ingenting kommer att 

vara sig likt när du har  

börjat odla själv!



EarthBox® är ett patenterat 
växtodlingssystem som har 
blivit ett helt koncept där alla 
är vinnare i slutändan, män-
niskan och miljön!

En EarthBox® producerar 
dubbelt upp! Vetenskapliga 
tester visar att EarthBox® kan mer än dubbla din 
skörd med mindre vatten och framför allt min-
dre gödsel. 

Nu finns möjligheten att odla grönsaker och 
blommor överallt – inomhus, på balkongen, på 
verandan, ja, till och med på hustaken mitt i stan.

EarthBox® är ett utvecklat växtodlings system 
och erbjuder förutom själva odlingssystemet en 
mängd olika tillbehör för att göra det ännu enk-
lare att nå perfekta resultat.

Tillsammans med utbildningar och en stark 
vilja att utveckla möjligheten för människor att 
hjälpa sig själva, i olika områden världen över, 
bildar vi ett unikt koncept.

Det finns en stark samsyn inom våra led att 
EarthBox® växtodlingssystem är ett utmärkt 
sätt att introducera, samt utbilda ungdomar  
och vuxna i att odla mer grönsaker. 

EarthBox® växtodlingssystem

EarthBox® och tillbehör
EarthBox® lådor säljs i två färger. 
Grönt och terrakotta. 
– Det enda du behöver är jord och det du 
vill plantera! 

Tillbehör finns att köpa för att du i praktiken 
skall kunna odla vad som helst. 

Exempel på tillbehör:

• Stödsystem

• Ytterlådor med tillhörande 
 stödsystem i vitt 

• Återplanteringskit

• Bevattningssystem 

• Fågelnät 

• Insektsnät 

• Frostskydd m m
Gödselsträng Tillbehör – stödsystem

Jord/kompostskydd

Flyttbar, UV-beständig
blomlåda

Översvämmningshål

Planteringsjord

Plast (luftnings) skydd

Vattenbehållare
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