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Solsikkefrø
Havens fugle ved godt, hvad der smager dem og de er vilde med de stribede 
solsikkefrø som er på menuen.

Wildlife Superlux
Ingen svineri i haven, terrassen eller på altanen. Blandingen hvor ALT bliver spist. 
Blandingen indeholder: Afskallede havre, knækket majs, jordnødder, afskallede 
solsikker og rosiner. 

Stort udvalg i fuglekasser og eksklusive 
spisesteder til havens venner.

Hjælp fuglene godt igennem vinteren
Småfuglene giver liv i haven året rundt, og i sommerhalvåret hjælper de 
ovenikøbet med at holde bestanden af bladlus og lignende i ave. 
Derfor er der al mulig grund til at indrette haven, så fuglene får lyst til at
 slå sig ned. Redesteder, mulighed for at søge ly, føde og 
vand er fuglenes enkle livsfornødenheder. 
Giv dem en hjælpende hånd i den kolde tid, 
hvor det kan være svært at fi nde føde.

198,-
pr 15 kg sæk

198,-
pr 15 kg sæk



Lav dit eget fl otte græskarhoveder
Der er ikke noget så hyggeligt, som et godt gys. Især ikke, når man selv er ophavsmand til den hyggelige uhygge. Du kan skabe de mest fantastiske 
græskarhoveder, med en lille smule værktøj og god fantasi. Skær toppen af græskarret og tag indmaden ud med en kraftig ske. Tegn et ansigt op 
med en vandfast tush og lad en voksen skære efter linjerne med en skarp kniv.

Sjov i 
efterårsferien 
– kun for børn!!!



Smag inden du køber
Se det store udvalg i forskellige sorter, der fi ndes helt sikkert også et, som passer hjem til dig.

Pære Pyrus communis ’Concorde’ er en fl ot, mellemstor pære med tyndt, grønligt skind 
og lækkert sprødt og saftigt frugtkød. Træet er selvbestøvende og frugten modner fra september. 
Sælges i potte som A-Kvalitet.

Æble Malus domestica ’Rosette’ er en charmerende, nyere æblesort med 
lyserøde farver i rosetmønster, der trænger ind i frugtkødet. 
Et lækkert dessertæble fra et lille, svagt voksende træ. 
Sælges i potte som A-Kvalitet.

Pære Pyrus communis ’Clara Frijs’ er en meget lækker pære, der er sprød, 
saftig og med en dejlig sødme. Lige til at spise fra træet, når den er allerbedst. 
Den mellemstore pære er velformet og gulgrøn. Sælges i potte som A-Kvalitet.

599,-
349,- pr stk

2 stk
99,-

Spar



Frisk krukkerne op
Vi siger velkommen til efteråret og en ny sæson i krukkehaven med smukke planter, der egner sig perfekt til krukker. 
De er en stor gevinst, for eksempel, ved husets indgangsparti, hvor de skaber en hyggelig og frodig stemning, selv om temperaturerne falder.

Alpeviol Cyclamen persicum er mest kendt som stueplante, men er også en super udplantningsplante 
til efterårets krukker, hvor den lyser smukt op, helt til frosten kommer.

Myrtekrukke Pernettya mucronata er en lav, 
stedsegrøn busk med bittesmå, mørkegrønne 
blade og langtidsholdbare, kuglerunde bær i røde, 
pink og hvide nuancer. Plantes i Home & Garden 
Rhododendronjord.

Hornviol Viola cornuta kan næsten skabe forårs- 
stemning, selv om det er efterår, med sine glade 
små blomsteransigter, der fås i mange forskellige 
farver. Plant nu og få lang tids glæde af planterne.

Bjerg-te Gaultheria procumbens er en ganske lav 
– bare 15 cm høj – lille busk med blanke, stedsegrønne 
blade og de fi neste, glinsende røde bær, der er lang-
tidsholdbare og perfekte til efterårets krukker. Plantes i 
Home & Garden Rhododendronjord.

1495
pr stk

2995
pr stk

2995
pr stk

8995
pr stk



Kæmpe udvalg af forårsløg med duft
Forårets løgblomster markerer starten på en ny havesæson, når deres fi ne blomster i glade farver folder sig ud. Mange af dem topper 
forårsstemningen op med dejlige blomsterdufte. Læg løgene nu og glæd dig til din forårshave fyldt med duft og farver.

Vintergæk Galanthus nivalis er den ultimative forårsbebuder, der springer 
ud, allerede inden vinteren er rigtigt forbi. De fi ne, hvide blomster dingler som 
klokker fra stænglerne og spreder lifl ig duft. 6+ cm i omkreds af løget.

Hyacint Hyacinthus orientalis ’Blue Jacket’ hører til havens mest skattede 
duftplanter, der blomstrer i april-maj med smukke toppe af blå blomster, 
der sidder helt tæt sammen på et opret blomsterskaft. 
16 - 17 cm i omkreds af løget.

Fra

Krokus Crocus ’Yellow’ er den sødeste lille forårsbebuder, bare 10 cm i 
højden, men med iøjnefaldende varme gule blomster med mørke aftegninger 
på kronbladene. Dufter let og behageligt. 9 - 10 cm i omkreds af løget.

Pinselilje Narcissus poëticus var. recurvus er den rigtige pinselilje, der er 
kendt for sin bedøvende dejlige duft. De smukke, rent hvide blomster har en 
ganske lille gul trompet med orange blondekant. 14 - 16 cm i omkreds af løget.

2995
pr pose 

10 løg pr pose

Hyacinthus orientalis ’Blue Jacket’ hører til havens mest skattede 

7995
4995 pr pose

3 løg pr pose

2 poser
1995

Spar

2995
pr pose 

10 løg pr pose

2995
pr pose 

5 løg pr pose



Hyacint Hyacinthus orientalis ’White Pearl’
giver en fantastisk duftoplevelse, når de 
smukke toppe af snehvide blomster springer 
ud i april-maj på 20-30 cm lange skafter. 
Læg de store løg 20 cm dybt. 
16 - 17 cm i omkreds af løget.

7995
4995 pr pose

3 løg pr pose

2 poser
1995

Spar



Liguster
Ligustrum vulgare ’Liga’ er et sikkert valg, 
hvis du drømmer om en tæt grøn hæk som 
rumdeler eller ramme om din have. Sorten 
er næsten stedsegrøn, og planterne forgrener 
sig godt. Sælges som 3 års planter, 
50 - 80 cm høje.

rumdeler eller ramme om din have. Sorten 
er næsten stedsegrøn, og planterne forgrener 1199,-

10 stk pr bundt 149,-

SUPERTILBUD!SUPERTILBUD!
100 stk

Bøg
Fagus sylvatica danner den klassiske, 
smukke bøgehæk, der skifter udtryk med 
årstiderne. Om foråret er den lyse- 
grøn, om sommeren mørkegrøn og i 
vinterhalvåret rødbrun. Sælges som 
3 års planter, 50 - 80 cm høje.



Skab rum eller markér skæl
Hækplanter er havens byggeklodser. Med dem kan du skabe hyggelige, grønne rum i haven eller markere skæl og få plads til privatliv. 
En hæk danner en smuk og levende ramme omkring haven, der øger indtrykket af fred og frodighed på en helt anden måde end en mur 
eller et plankeværk.

Laurbærkirsebær
Prunus laurocerasus ’Etna’ danner en smuk, tæt og stedsegrøn hæk med 
glinsende, mørkegrønne blade. Planten har en naturlig kompakt vækstform og 
trives i både sol og halvskygge. Sælges i potte, 50 - 60 cm høje.

Laurbærkirsebær
Prunus laurocerasus ’Novita’ danner med sin kraftige vækst hurtigt en fl ot og 
tæt, stedse- grøn hæk, der er både stærk og meget hårdfør. Store, skinnende 
mørkegrønne, læderagtige blade. Sælges i potte, 50 - 60 cm høje.

Spiræa
Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ er et oplagt valg til en 
stærk og hårdfør uklippet hæk, der blot skal justeres 
lidt i væksten. Blomstrer i maj med kaskader af små, 
hvide blomster. Bliver omkring halvanden meter høj. 
Sælges som 3 års planter, 50 - 80 cm høje.

Buskpotentil
Potentilla fruticosa ’Goldfi nger’ er den perfekte plante 
til en lav, blomstrende hæk, for den blomstrer uafbrudt 
hele sommeren med fi ne, gule blomster. 
Sælges som 3 års planter, 30 - 50 cm høje.

Sargentsæble
Malus sargentii er en smuk og stærk busk, der egner 
sig godt til en uklippet hæk. Blomstrer helt overdådigt i 
maj-juni og får derefter fi ne, lakrøde bær, som fuglene er 
vilde med. Sælges som 3 års planter, 50 - 80 cm høje.

199,-
10 stk 

pr bundt

199,-
10 stk 

pr bundt

199,-
10 stk 

pr bundt

39995
16995 pr stk

3 stk
10990

Spar



VESTERHAVSMOST®VESTERHAVSMOST
DELIKATDELIKAT
100% REN ÆBLESAFT
KOLDPRESSET OG UFILTRERET

SUPERTILBUD!SUPERTILBUD!SUPERTILBUD!

100,-
3995 pr stk

3 stk
1985

Spar



Produktionen af danske æbler med mange kølige nætter og lang modningstid giver ekstra smag. 
I vores moderne mosteri presser vi udelukkende friskplukkede æbler.

For at sikre optimal bestøvning af alle frugttræer, udsættes der bistader om 
foråret.

Alle æbler håndplukkes, så vi er sikre på, at kvaliteten er i top.

Straks efter plukning bliver æblerne vasket, sorteret 
og presset til saft.

De enkelte sorter bliver særskilt presset og tappet på flasker – således at man 
får smagen af de enkelte sorter.

A. Cox Holstein • B. Discovery  • C. Elstar • D. Filippa 
E. Pirouette Rubinstep • F. Rød Aroma • G. Rød Ingrid Marie • H. Santana

A B C D E F G H

Vesterhavsmost® fra Laubjerg



Tilmeld dig vores 
kundeklub og få 
personlige fordele

VORES MEDLEMMER 
FÅR ALTID DE BEDSTE 
TILBUD!

Er du medlem i vores kundeklub, så modtager du et nyheds- 
brev med vores inspirerende kataloger med masser af tips 
og ideer til brug i hus og have. Vi lægger en stor ære i at 
holde vores kundeklubsmedlemmer orienteret om særlige 
fordelagtige tilbud, events, plantenyheder, nyttig gartner 
viden, tips og tricks, således vi kan hjælpe dig, som kunde-
klubsmedlem med at få succes med hus og have.



Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 
ind- og udland.

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 
ind- og udland.

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 

Vi er en del af en større gruppe af faglige 
planteskoler, som er medlem af Home & Garden

Soltoften 5, 7900 Nykøbing Mors

Vejlevej 13, Lind, 7400 Herning

Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Idrætsallé 3, 6740 Bramming

Rønnevej 3A, 5620 Glamsbjerg

F.L. Smidths Vej 21, 8600 Silkeborg

Møllebakken 52, 8361 Hasselager

Nyborgvej 39, 5550 Langeskov

Langemosevej 1, 4100 Ringsted

Fulbyvej 62, St. Ebberup, 
4180 Sorø

Gl. Hastrupvej 1, 4600 Køge

Sjælsmarkvej 11, 2970 Hørsholm

Sagavej 1 3700 Rønne

Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd

Audebo
Havecenter

Storegade 280, 6705 Esbjerg Ø

Smedevej 6, 6740 Bramming

Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde

Esbjergvej 44, 6000 Kolding

Charlottevej 24, 4270 Høng

Navervej 11, 4000 Roskilde

Skrædderbakken 4, 3650 Ølstykke

Nørregårdsvej 12, Saunte, 3100 Hornbæk

Bistrupvej 194, 3460 Birkerød 

Vestre Landevej 127, 4951 Nørreballe

Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk

SORTIMENT KAN VARIERE FRA DE ENKELTE PLANTESKOLER.

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, den bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. 
Vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i 
ind- og udland.



Tilbuddene gælder fra den 14. oktober til 24. oktober 2021 eller så længe lager haves. 
Forbehold tages for udsolgte varer, leveringsvanskeligheder, prisændringer som følge af ændrede pris og afgiftslove.

Home & Garden 
Plantestarter
Vores nye og helt igen-
nem velkomponerede 
jordblanding beregnet til 
alle nyplantninger af buske, 
træer, hække og stauder.

219,-
99,- pr sæk á 50 liter 

3 stk
78,-

Spar

Der er rigtig meget at vælge imellem, men fortvivl ikke, vi står klar 
til at guide dig igennem, så du får succes med dine nye tiltag.

Når du køber planter hos os, 
handler du med fagfolk

VELKOMMEN HOS OS

Se mere på www.haveoasen.dk

Vejlevej 13 • 7400 Herning • Tlf. 96 99 09 99

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30 • Lørdage 9.00-16.00 • Søn- og helligdage 9.00-16.00


