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3 Peat for People
Eigenwijze potgrondproducten
BVB Substrates bestormt de markt in 2009 met nieuwe,
fijne consumentenconcepten voor de groei en bloei van
bloemen, planten en kruiden. BVB introduceert een aantal
onderscheidende luxe producten, die de verzorging van
levend groen als basis hebben.

De tak van BVB Substrates die de leuke, eigenzinnige en spannende consumentenproducten
op de markt gaat brengen heet Peat for People.
Peat for People heeft tot doel om tuingerelateerde
producten met toegevoegde waarde te
ontwikkelen en te verkopen. Kortom; mooie
producten die de educatie en beleving
promoten.

Kids for Earth
Een van die nieuwe concepten ter
educatie van kinderen is het Kids for
Earth-concept. Spelenderwijs leren
kinderen hoe alles groeit en leeft.
De Kids for Earth-collectie bestaat uit
vier verschillende doe-boxen voor
een bloementuintje, kruidentuintje,
groentetuintje en paddenstoelentuintje. Deze doe-boxen bestaan uit
een groeizak met de juiste bemeste potgrond,
vier zakjes bloemen-, groente- of kruidenzaad, een leuk

Met de paddenstoelendoe-box kweken kinderen in drie weken

en leerzaam boek ‘Ga op avontuur met Job en Maartje’ en een

tijd zelf de lekkerste paddenstoelen. De doe-box bestaat uit een

tuincadeau zoals een gieter, handschoenen, emmer etc.

kweekbak met de juiste groeibodem, een zakje dekaarde, het boek
“ga op avontuur met Job en Maartje” en ook een tuincadeau.
Verder biedt het Kids for Earth-concept een aantal kleurrijke en
speelse accessoires die goed van pas kunnen komen, zoals een
gieter en emmer, bezem, hark en schep, vergrootglas en kompas,
handschoenen, kruiwagen, broek, overal, t-shirt, bodywarmer en
pet, laarzen en een wigwam voor buiten.
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Earth Senses
Het Earth Senses-concept is ontwikkeld om de natuur te zien, voelen, ruiken en beleven. Om thuis te genieten van het ontspannen
gevoel van pure aroma’s uit de natuur. De Earth Senses-collectie
bestaat uit gearomatiseerde potgrond in de geuren Lavendel en
Dennen in een makkelijk te dragen 10 liter zak met handvat.
Verder omvat het Earth Senses-concept vier verschillende giftsets
in de thema’s ‘floral’, ‘herbal green’, ‘lime mint’ en ‘fresh citrus’.
De luxe giftset bestaat uit aarde verrijkt met diverse pure aroma’s
voor toepassingen in huis, bijpassende luxe leren tuinhandschoenen, heerlijke decoratieve natuurlijke zeep en bemestingstabletten
voor een aantal maanden onbezorgde groei en bloei.

Jardino Kokospack
De Jardino Kokospack bevat potgrond voor tuin, bloembakken,
kamerplanten, kuip- of terrasplanten. Het bijzondere van dit
product is dat het is ontdaan van vocht en zodanig is geperst
dat er een heel licht en compact pakketje ontstaat. Het product
is zeer handzaam, makkelijk op te bergen en te vervoeren, zeer
schoon en gebruiksvriendelijk. Door water toe te voegen aan de
Jardino Kokospack zwelt de potgrond op en is het klaar voor
gebruik. Bovendien is kokos beter voor de waterhuishouding dan
normale veenpotgronden.
De Jardino Kokospacks zijn verkrijgbaar als potting mix (een
universeel product voor alle kamer, terras en balkonplanten),
Orchid mix (voor alle soorten orchideeën) en Mulch (voor het
onderhoudsvrij afstrooien van borders en potten).

Jardino potgrond
Jardino potgrond ten slotte is het kwaliteitsmerk in potgrond dat
Peat for People op de markt brengt. Het complete assortiment
van Jardino bestaat uit speciale samenstellingen voor verschillende
toepassingen. Van universele potgrond of sierschors tot terrasplantengrond en beplantingsaarde. De meeste Jardino-potgronden
Jardino voldoen aan de RHP Consumer-normen. De kwaliteit wordt
continu gecontroleerd, zowel door onafhankelijke instanties als in
het eigen laboratorium.
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