
Skal græsset også være grønnere på din side?
POP-UP VANDING

AGROMETER



Forkæl din have

Gør det selv 
eller få det monteret

Med et automatisk pop-up 
vandingsanlæg, giver du dig 
selv de bedste muligheder for at 
skabe en flot og levende have.

Med denne nedriller, sørger vi for at din have står lige så fin 
igen på kort tid.

Gør-det-selv projekt. 

Automatisk pop-up 
havevanding kan fås både 
som byg-selv løsning, eller som 
færdigmonteret totalløsning. 
Hvis du vælger at få anlægget 
monteret af Agrometer, 
udarbejder vi en detaljeret 
projekttegning - med nøjagtig 
placering af sprinklere, 
samlinger og ventiler. 



Nye & gamle haver
Automatisk havevanding 
kan installeres i både 
nye og gamle haver. 
Agrometers montører 
bruger en speciel maskine 
til nedrilning af slanger. 
Det gøres derfor meget 
skånsomt, og det betyder 
at eventuelle småskader 
på plænen, er væk igen 
allerede efter få dage.



Havevanding
Der er mange løsninger og muligheder indenfor vandingsanlæg 
til haver og rekreative områder. Hvis du blot har en lille have med 
bede og andet beplantning findes der også løsninger til dette med 
drypvanding



Drypvanding
Drypvanding

Rain Birds dryp-produkter er 
designet til vandingssystemer, 
hvor der er lille eller begrænset 
vandforsyning. Dryp-
produkterne er en meget 
effektiv vandingsmetode, da 
man får sundere planter og 
sparer vand ved at vande 
direkte ved rødderne.

Rain Bird tilbyder 150 dele til 
drypvanding og har derfor et 
bredt sortiment af produkter, 
som kan tilpasses alle behov.

Drypvanding bruges i mange 
situationer blandt andet: træer, 
hækplanter, bede, plantekasser, 
drivhuse, græsplæner osv.

Med en styring kan et 
drypvandingsanlæg laves 
automatisk.

Pop-up sprinklere

Pop-up sprinklere

Små pop-up sprinklere





Agrometer blev grundlagt i 
1977 og har til huse i Grindsted i 
Midtjylland på en 27.000 m2 stor 
grund med produktions-, lager- 
og administrationsfaciliteter. 
Virksomheden beskæftiger 80 
medarbejdere.

Agrometer tilbyder unikke 
pumper og løsninger indenfor 
vandingsanlæg, rent vand, gylle 
og alle typer spildevand. 
Vi er global leverandør indenfor 
en lang række forskellige 
områder som fx landbrug, 
kommunalforsyninger, industrien 
og skibsindustrien.

Siden slutningen af 1980-erne 
har Agrometer tillige været én af 
landets førende aktører indenfor 
etablering og servicering af 
vandingsanlæg til golfbaner, 
idrætsanlæg, haver/parker og 
andre “grønne” områder.
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