Maiseman ystävä

on viher- ja ympäristörakentamisen
ammattilaisia palveleva suomalainen perheyritys.

Meiltä saat:
Istutusastiat
Kaupunkikalusteet
Kaupunkipuiden suojaus- ja hoitotuotteet
Hulevesien laadun- ja määränhallintaratkaisut
Valurauta-aidat ja katupollarit
Tuotesuunnittelu- ja asennuspalvelut

Henkilökohtaista asiakaspalvelua Espoon toimipisteessämme,
sekä työmailla ympäri Suomea.

Juhani Hujala
Oy Haveno Ab
Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo
FINLAND

+358 9 805 6610
www.haveno.fi
haveno@haveno.fi
Y-tunnus:
0831949-7

Corten -istutusastiat

Alumiiniset -istutusastiat

MATERIAALI
Säänkestävä
Corten-teräs

MATERIAALI
Korkealuokkainen
alumiini

VÄRI
Ruskeanoranssi

VÄRI
Saatavana kaikissa
RAL - värikartan
väreissä

TUOTETIEDOT
Säänkestävä Corten - teräs
5 vuoden takuu
Erittäin vahva ja kulutusta kestävä
Helppohoitoinen
Lämmin ja luonnollinen ulkonäkö
Saatavana eri malleja ja kokoja

TUOTETIEDOT
Korkealuokkaista 3mm paksua alumiinia
Kevyt ja vahva
Kahdesti taitettu yläreuna
Kulutuksen ja korroosion kestävä materiaali.
Väri vapaasti valittavissa RAL-värikartan sävyistä
Saatavilla eri muotoisina ja kokoisina

Betoniset -istutusastiat

EPS / Polyurea -istutusastiat

MATERIAALI
Polymeeribetoni

VÄRI
Saatavilla kahta
eri väriä
TUOTETIEDOT
Valimistettu Polymeeribetonista
Kestävä ja helppohoitoinen
Vesitiivis, likaa hylkivä ja pakkasen kestävä
Saatavilla eri muotoisina ja kokoisina
Värivaihtoehdot tumman harmaa ja betonin harmaa

MATERIAALI
Polyurealla
päällystetty EPS

VÄRI
Saatavilla eri värisinä
ja kokoisina
TUOTETIEDOT
Valmistusmateriaali EPS, joka päällystetään
iskunkestävällä polyurealla
Kevyt, helposti siirrettävä istutusastia
Vahva ja kestävä materiaali
Saatavina useassa värissä, koossa ja muodossa
Räätälöitävissä omalla logolla tai kirjoituksella

Puunrunkosuoja Haveno

Juurisuojaritilät

Saatavilla useita malleja, eri kokoja ja korkeuksia

HA21

HA22

Jämäkkä
putkirakenne

TUOTETIEDOT
Valmistusmateriaali: teräs
Pintakäsittely: kuumasinkitys ja jauhemaalaus RAL väreillä
Kiinnitys juurisuojaritilään tai asennus suoraan maahan
maapiikeillä.
Saatavilla useita malleja, eri kokoja ja korkeuksia

Aitatolpat

HAVENO -valurauta-aita on kestävä ja
ajaton valinta. Aitatolppien klassinen muotoilu ja
valuraudan veistoksellinen olemus korostavat
aitauskohteen arvoa.

MeierGuss juurisuojaritilät. Laaja kokovalikoima,
riittävästi tilaa puun tyvellä. Viimeistelty ulkonäkö, erittäin
vahva rakenne.

Enregis-hulevesiratkaisut

Aitatolpan päälle
voidaan lisätä
koristepallo

Aitatolppa 980

Aitatolppa 380

TUOTETIEDOT
Asennetaan valamalla kiinni maahan upotettavaan
betoniperustukseen, reunakiveen tai muuriin
Valmistusmateriaalina harmaavalurauta tai
pallografiittivalurauta
Pintakäsittely: pohja- ja pintamaalaus
kaksikomponenttimaalilla RAL-väreillä
Korkeudet, 380, 680, 980, 1280
Poikkileikkaus: 70mm x 70mm tai 90mm x 90mm

Toimimme Enregis GmbH:n tuotteiden jakelijana
Suomessa ja olemme osa maailmanlaajuista ENREGISverkostoa.
Hulevesien hallinnan lisäksi tarjoamme ratkaisuja myös
mm.
kaupunkivihreän
lisäämiseen
haasteellisiin
kasvuympäristöihin ja jätevesien käsittelyyn.

Platipus-maa-ankkurit

Treegator Orginal
Ammattilaisen valinta. Kestävä ja ryhdikäs kastelupussi.
Kastelee varmasti vuodesta toiseen.

Ei tukiseipäitä.
Juuripaakun tukeva
kiinnitys helpottaa
juurtumista.
Nopea asentaa

Säästää vettä ja
parantaa kastelutulosta

Kastelee puuta yhdellä
täytöllä 5 – 9 tuntia

SAATAVILLA:
Juuripaakku- ja runkotuennat puille
Kalusteiden ja rakenteiden kiinnitykset
Eroosiosuojausten kiinnitykset
Maaleikkausten tuennat
Vedenalaisten rakenteiden ankkuroinnit

TUOTETIEDOT
Säästää vettä ja parantaa kastelutulosta
Tilavuus 57 litraa, kastelee yhdellä täytöllä 5-9 tuntia
Voidaan liittää yhteen suurempaa kastelutarvetta
varten
Puille joiden alimmat oksat ovat vähintään 75 cm
korkeudella
Mitat täytettynä h=75 cm, ø= 45 cm

Treegator Jr Pro

Istutusalueiden ja kivetysten reunatuet

Täyttäminen kestää
vain n. 4 minuuttia,
kastelee 5 - 8 h.

Kastelupussit kestävät
raskasta käyttöä ja
säärasitusta pitkään.
TUOTETIEDOT
Lehti- ja havupuiden sekä pensaiden kasteluratkaisu
Tilavuus 57 litraa, kastelee yhdellä täytöllä 5 - 8 tuntia
Puille joiden alimmat oksat ovat vähintään 15 cm
korkeudella, rungon halkaisija enintään 15 cm
Mitat täytettynä h=15 cm, ø= 92 cm

Kulkuväylien rajaamiseen, kivi ja sora-alueiden tukemiseen,
istutusalueiden rajaamiseen, vesialuieden rajaukset,
hiekkalaatikot.
Valmistusmateriaalit: alumiini, teräs, corten-teräs
Korkeudet 50-1000 mm
Myös erikoistuotteet esim. kastelu- tai
valaisinjärjestelmien suojaamiseen, viherkattojen
rakentamiseen yms.

