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Se film på: www.youtube.com – søg på vandan drypvanding 
 
 

TIL VORE KUNDER 
 
Vi ønsker Dem tillykke med Deres vandingsanlæg. 
De er altid velkommen til at kontakte os vedr. Deres VANDAN-anlæg, hvis 
der skulle være spørgsmål vedr. installation, udvidelse eller hvad der 
ellers kunne dukke op undervejs. 
 
Vi vil desuden gerne give Dem et praktisk råd: I tilfælde af at De ikke har indlagt 
vand-forsyning i Deres drivhus, vil vi anbefale at De får en 25m. Tilgangsslange (eller 
den længde der nu behøves til nærmeste vandhane) i samme materiale (PEL) som 
den medfølgende. Desuden fås et grenrør med afbryder til vandhanen, således at de 
fortsat kan bruge Deres vandhane til andre formål, uden at skulle afbryde for 
vandingsanlægget. Se i vedlagte prisliste. 
Såfremt vandingsanlægget skal forsynes fra en regnvandstønde, anbefaler vi en 
4/6mm eller en 6/8mm tilgangsslange, afhængig af afstanden til tønden. 
 
I øvrigt vil vi gøre Dem opmærksom på at vi stadig fører: 
UNIFIX planteophæng - se Vandan brochure 
PLANTEFORMERINGSBORDE med varmekabel se det på www.haven.dk og søg på 
spirekasse. 
VANDAN vandingscomputer med mikroprocessor 
REGNVANDSOPSAMLER med indbygget filter 
VANDAN KLIMAT vandingsanlæg med cisternebeholder og termostat 
Flere af vore kunder har sidste år meddelt os, at mange af de gødninger som kan 
købes, giver problemer på trods af at der på emballagen står, at det er velegnet til 
drypvanding. 
 
Vi har siden 1984 importeret gødning for at sikre problemfri drift af 
drypvandingsanlægget og seneste udvikling er Osmosol fra Scotts. Søg information 
om Osmosol på Google. 
Se nærmere på ANTICA siden 
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HVORFOR NETOP VÆLGE VANDAN®ØKOMAT 
HEMMELIGHEDERNE BAG SUCCESEN 

 

 
 
Sort, smidig PEL tilgangsslange. 
Lystæt, frostsikker og nem at anbringe. 
Vandingsvandet tempereres heri. 
 
Termoventil – Giver mere vand, når 
temperarturen stiger, og vender tilbage 
til oprindelig indstilling ved afkøling. 
 

 
Inspektionshullet gør det muligt at 
kontrollere vandtilgangen umiddelbart. 
 
 

Der er afstand mellem vandtilførsel og 
vandoverflade i blandebeholderen = 
INGEN mulighed for tilbageløb af 
vandingsvand til vandværkssystemet. 
 

VANDAN’s unikke indløbs / hævertrør – 
giver sikker start og stop af vandingen. 
Når vanddråben drypper ned i røret 
”afkalkes” vandet og øvrige urenheder 
som jern, mangan og okker bliver i 
røret, hvorfra det let fjernes efter 
sæsonen. 

 
Monteres i øjenhøjde med en 
skrue i beslaget. Ophængsbolten 
skrues igennem beslaget, således 
at dunken ikke kan drejes. 
 
 
 
Altid fuld kontrol med vandtilgang 
og drypstedernes funktion.  
 
Helstøbt, gennemfarvet, sort PEL 
blandebeholder/tidsafbryder  
Udelukker algeproblemer, og er 
frostsikker.  
 
Drypslangesystem som anvendt af 
”rigtige” gartnere siden 1960 – 
Derfor ingen problemer med 
tilstoppede dyser o.l. 
 

VANDAN®
 
kan vande i forskellige 

højder samtidigt. Eks jordniveau - i 
spande – på borde – på hylder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANDAN® er afprøvet på Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm, Horsens i 1980 og er siden blevet 
produceret i titusindvis. 
 

VANDAN® er gennemprøvet af hobby-gartnere gennem de sidste 30 år og er løbende blevet forbedret.  

 
 

Derfor kan også du trygt vælge VANDAN® 
 

Dansk patent 149 481 
Engelsk patent GB 214 7882 B 
Tysk patent P 30 110704 



VANDAN® PLUS 
 
INGEN VANDSLÆBERI Vand og gødning tilføres automatisk 

døgnet rundt af vandslanger direkte til 
planterødderne i det rette forhold og i de 
rigtige mængder. 

 

TEMPERERET  Vandingsvandet tempereres i anlægget 
VANDINGSVAND inden det tilføres planterødderne – derfor 

ingen kuldechock. 
 

RIGTIG VANDING VANDAN® produkterne er udviklet ud fra 
de siden 1958 opnåede 
forskningsresultater om drypvanding. Se 
bogen ”drypvanding i agurk – og 
tomatkultur.” Landbohøjskolen. 

 

DRÅBEVANDING Som naturens eget regnvejr. 
-Forhindrer ophobning af gødningssalte i 
jorden og tilfører samtidig den livgivende 
ilt til planterodens ånding. 

 

VANDING OPPEFRA Betyder ingen rodsvidning. Se haven sept. 

1983, der fortæller om forskellige 
problemer ved kapillærvanding. 

 

STATSAFPRØVET  VANDAN® apparaterne er afprøvet af 

KVALITET haveselskabernes redskabsudvalg i 1980. 
 

KLIMATILPASSET I takt med klimaændringer reguleres  
VANDING vand og gødning efter planternes behov 

VANDAN® Klimat – det temperaturstyrede 
anlæg er i 1983 præmieret på 
verdensopfinderudstillingen eureka i 
bruxelles. 

 

DRIFTSIKKERT Til enhver tid fuld kontrol af alle 

funktioner. 
Vanding helt uden problemer. 

 

FLEXIBELT VANDAN® kan benyttes til alle 
vandingsopgaver og for alle slags 
plantebeholdere, overalt i drivhuset, 
terrassen, udestuen, vinterhaven og 
urtehaven. 



 
 
 
 
 
 
Spar på vandressourcerne og tjen hundredevis af 
kroner med VANDAN Drypvanding til drivhuset og 
haven Vander kun hvor det er nødvendigt – du 
bestemmer, hvor dråberne skal falde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NYBROL, Skattebøllevej 20, Ennebølle,DK 5953 Tranekær. 
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