
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suckulentmix från Andalusien –  spännande sorter 
Haworthia – fem olika sorter, Gasteria, ”Pandaöron” Kalanchoe 
tomentosa rubra, och ”Pennställ” Sansevieria cylindrica, m fl. Ett 
”snällt” paket helt utan taggar. Flera av sorterna får långa 
blomstänglar! Alla är planterade i 9 cm kruka. 

Plantpaket 1 med 8 växter för endast 295 kr  
Frakt tillkommer med 99 kr  

 

 

T 

2B. Kaktus- och suckulentmix – egen odling! 
Opuntia - orange blommor, 2 olika ”Musse Pigg” mini-opuntia, 
Cylinderopuntia, ”asblomma” 
Marmorerad pelarkaktus, lilablommande cylinderopuntia – 
extrema taggar! Lilatonade Rebutia Rauschii som förökar sig lätt. 
Alla är planterade i 9 cm kruka. 

Plantpaket 2B med 8 växter för endast 245 kr 
Frakt tillkommer med 99 kr  
 

2A. Kaktus- och suckulentmix – egen odling! 
Opuntia - orange blommor, 2 olika ”Musse Pigg” mini-opuntia, 
Cylinderopuntia, ”asblomma”. Varigerad Agave americana, 
Lithops karasmontana ”levande stenar”, Euphorbia enopla – 
mjuka taggar, men akta den vita växtsaften som tränger fram 
vid beröring (samma som julstjärna) Planterade i 9 cm kruka. 

Plantpaket 2 A med 8 växter för endast 245 kr  
Frakt tillkommer med 99 kr  

3. Kaktus- och suckulentmix – egen odling! NYHET! 
Tre olika sorters opuntia, orange, gula eller lila blommor, 

”Sjöborrekaktus” – får stora rosa blommor, två olika 

snabbväxande suckulenter, och Aloe Vera.  

Alla är planterade i 9 cm kruka. 
 

Plantpaket 3 med 8 växter för endast 195 kr 
Frakt tillkommer med 99 kr 

 

Sex spännande krukväxtpaket! 
Nu kan du välja ut några av våra spännande plantpaket och beställa hemma i lugn och ro, utan att behöva besöka vår växthusbutik. Vi 
levererar fina välrotade växter i samma storlek som presenteras på bilderna nedan, ofta med flera plantor i varje kruka - inga nytagna 
sticklingar. Vi har tagit fram sex spännande plantpaket att njuta av direkt, som du kan beställa och hämta på ditt utlämningsställe 
inom ett par dagar. Bor du i närheten – kan du hämta efter överenskommelse 
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………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Så här gör du din beställning! 
 

I våra paket finns det växter att ha både ute och inne, ett stort urval av kaktus och suckulenter. 

I paket 2A och 2B är fem av växter samma, men de övriga tre olika. 

I paket 4A och 4B är fyra av växter samma, men de övriga fyra olika, då tycke och smak skiljer. 

Välj vårt helt ”taggfria” paket 1, eller våra paket för dig som älskar taggar (paket 2B och 4B) som 

innehåller några riktigt taggiga kaktusar.  

Om någon växt skulle ta slut så byter vi ut denna till en likvärdig. 
 

Bakgrund: Vår webbutik är öppen året om för att du skall kunna få tag i våra populära plantpaket.  

 
Beställ och betala via Swish senast söndag så är ditt paket på väg 

till dig redan under tisdagen. 

Skicka ett mejl till info@rogersplantshop.se med din beställning 
(ex paket 2a), ditt namn, fullständig adress, mobilnummer  
(för avisering) och Swisha totalbeloppet inkl. fraktkostnad 
till 123 132 14 21.  
 
Alla plantor packas separat i en gemensam kartong, som vi fyller upp med papper för att minimera 
transportskador. Alla leveranser märks med ”AKTAS” innan inlämning till Postnord. Våra växtpaket 1, 
2 och 3 hanteras som värdepost – brev (max 2 kg), växtpaket 4 skickas som paket (över 2 kg). 
 

4A. Kaktus- och suckulentmix, större – egen odling! 
2 st Pereskia ”Trädkaktus”, 2 st Opuntia – får gula blommor, 
Aloe vera, Trädaloe – flera stammar, välgrenad Euphorbia 
enopla – mjuka taggar, men akta den vita växtsaften som 
tränger fram vid beröring (samma som julstjärna), Crassula 
rubestris ssp. Marnieriana ”Trollhalsband”. Stora 11 cm krukor! 

Plantpaket 4A. med 8 växter för endast 345 kr 
Frakt tillkommer med 129 kr  

4B.  Kaktus- och suckulentmix, större – egen odling! 
2 st Pereskia ”Trädkaktus”, 2 st Opuntia – får gula blommor, 
lilablommande Cylinderopuntia – extrema taggar! 
Cylinderopuntia – orange blommor, Aloe,  Echinopsis sp. 
”Sjöborrekaktus” – får stora rosa blommor!  
Stora 11 cm krukor! 

Plantpaket 4B med 8 växter för endast 345 kr 
Frakt tillkommer med 129 kr  

4A. 4B. 

NYHET! 
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Du kan följa ditt paket under transporten och får en avisering när din beställning finns att hämta på 
ditt utlämningsställe. Din beställning är skyddad från väder och vind då den finns ”inomhus” under 
hela transporten. Vi rekommenderar att du hämtar ut och packar upp ditt paket direkt. För att dina 
nya växter skall utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi omplantering i större kruka med passande 
jordblandning, och lite näring tillsatt hela sommarhalvåret. 
 

OBS! om du bor i närheten av Trelleborg kan du välja att hämta ditt beställda plantpaket 

hos oss efter överenskommelse och slipper då fraktkostnaden. 
 
   
Är du redan idag på jakt efter någon speciell växt – skicka ett mejl till info@rogersplantshop.se så 
återkommer vi inom några dagar med ett besked om vi har detta i lager.   
 

 

 

Rogers Plantshop 
        info@rogersplantshop.se     www.rogersplantshop.se 

 

Komplettera gärna din beställning med några av våra spännande fröpaket som 
 du hittar på startsidan och på webbshop fröer – Priser från 99 kr inkl. frakt 
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