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We zijn voortdurend op zoek naar praktische producten, die het tuinieren
veraangenamen of vergemakkelijken. Graag horen we van je of de
geleverde artikelen aan de wensen voldoen. Misschien ben je nog wel op
zoek naar iets, dat je bij ons (nog) niet vindt: vertel het ons, we kunnen
misschien iets voor elkaar betekenen!
110 artikelen
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Rolschoffel

Woelvork 4 Tanden

Woelvork 7 Tanden

Een ideale combinatie van wieden en
losmaken! Hij is er voor gemaakt om er recht
achter te lopen en dus over het zojuist
geschoffelde heen te lopen. Het idee achter
het schoffelen (ook met gewone handschoffel)
is dat je de grond los maakt en allerlei jong
onkruid daarmee loshaalt en onkruid met
diepere wortel afsnijdt. Dit doe je op een droge, liefst zonnige dag in de
ochtend. 's Middags als de grond gedroogd is hark je met een borderhark
of grashark het onkruid bij elkaar, waarbij de gedroogde grond tussen de
onkruidwortels valt en dus achterblijft in de tuin. Bij deze harkbewerking
maak je dus tevens de grond netjes en loop je achteruit. Materiaal Staal.
Totale lengte 1,40 m. Gewicht 4,5 kg.

Dit model telt 4 tanden (34 cm), geschikt voor
zware grond. De steellengte is 110 cm.

Dit model telt 7 tanden (67 cm breed),
geschikt voor lichte grond. De steellengte is
110 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870010.1 1 stuks 15 cm 

€ 299,00

870010.2 1 stuks 20 cm 

€ 299,00

870010.3 1 stuks 30 cm 

€ 299,00

870010.4 1 stuks 40 cm 

€ 299,00

Woelvork 2 Tanden
Dit model telt 2 tanden, geschikt voor zware
tot zeer zware grond. De steellengte is 110
cm.

Grondbewerking zonder spitten! De Woelvork
is een variant op de traditionele spitvork met
een doordacht ergonomisch en reuzensterk
ontwerp. Hierdoor kan de je tijdens de
bewerking rechtop blijven staan zonder rug en benen te belasten. Geen
rugpijn meer door zwaar spitwerk! Hierdoor is de woelvork zeer geschikt
voor de moestuin.
In plaats van de grond om te keren, werkt de woelvork deze heel goed
los. Op die manier
worden bodemleven en bodemstructuur niet verstoord, maar wordt de
grond toch goed
voorbereid voor zaai of beplanting. Door de speciale gebogen vorm van de
tanden heeft de
vork een groot hefboomeffect, waardoor kluiten goed loskomen en
verbrokkelen.
Verdere toepassingen: beluchten bij bomen, beluchten van de
composthoop, verwijderen van houtachtig “opslag”.
Hoe werkt het? Beide stelen zorgen voor een goede verdeling van het
gewicht, steek de vork op de plek die belucht moet worden, en druk deze
met een voet d.m.v. je eigen gewicht in de aarde. Eerst naar achteren
trekken, dan naar voren, vervolgens naar links en rechts, eventuele
onkruiden uitschudden en opzij gooien voor de composthoop.
LET OP: VÓÓR HET GEBRUIK DE STELEN INCLUSIEF VORK ALTIJD EERST
EEN NACHTJE IN HET WATER LEGGEN (OF BUITEN IN DE REGEN) OM DE
NODIGE TAAIHEID TE KRIJGEN!
Als groep geïnteresseerd in de woelvorken? Van 5-9 vorken bieden we 5%
korting en vanaf 10 stuks: 10% korting!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870018.1 1 stuks 

€ 105,00

Woelvork 3 Tanden
Dit model telt 3 tanden (23 cm), geschikt voor
zware tot zeer zware grond. De steellengte is
110 cm.

Grondbewerking zonder spitten! De Woelvork
is een variant op de traditionele spitvork met
een doordacht ergonomisch en reuzensterk
ontwerp. Hierdoor kan de je tijdens de
bewerking rechtop blijven staan zonder rug en benen te belasten. Geen
rugpijn meer door zwaar spitwerk! Hierdoor is de woelvork zeer geschikt
voor de moestuin.
In plaats van de grond om te keren, werkt de woelvork deze heel goed
los. Op die manier
worden bodemleven en bodemstructuur niet verstoord, maar wordt de
grond toch goed
voorbereid voor zaai of beplanting. Door de speciale gebogen vorm van de
tanden heeft de
vork een groot hefboomeffect, waardoor kluiten goed loskomen en
verbrokkelen.
Verdere toepassingen: beluchten bij bomen, beluchten van de
composthoop, verwijderen van houtachtig “opslag”.
Hoe werkt het? Beide stelen zorgen voor een goede verdeling van het
gewicht, steek de vork op de plek die belucht moet worden, en druk deze
met een voet d.m.v. je eigen gewicht in de aarde. Eerst naar achteren
trekken, dan naar voren, vervolgens naar links en rechts, eventuele
onkruiden uitschudden en opzij gooien voor de composthoop.
LET OP: VÓÓR HET GEBRUIK DE STELEN INCLUSIEF VORK ALTIJD EERST
EEN NACHTJE IN HET WATER LEGGEN (OF BUITEN IN DE REGEN) OM DE
NODIGE TAAIHEID TE KRIJGEN!
Als groep geïnteresseerd in de woelvorken? Van 5-9 vorken bieden we 5%
korting en vanaf 10 stuks: 10% korting!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870020.1 1 stuks 

€ 110,00

Grondbewerking zonder spitten! De Woelvork
is een variant op de traditionele spitvork met
een doordacht ergonomisch en reuzensterk
ontwerp. Hierdoor kan de je tijdens de
bewerking rechtop blijven staan zonder rug en
benen te belasten. Geen rugpijn meer door zwaar spitwerk! Hierdoor is de
woelvork zeer geschikt voor de moestuin.
In plaats van de grond om te keren, werkt de woelvork deze heel goed
los. Op die manier
worden bodemleven en bodemstructuur niet verstoord, maar wordt de
grond toch goed
voorbereid voor zaai of beplanting. Door de speciale gebogen vorm van de
tanden heeft de
vork een groot hefboomeffect, waardoor kluiten goed loskomen en
verbrokkelen.
Verdere toepassingen: beluchten bij bomen, beluchten van de
composthoop, verwijderen van houtachtig “opslag”.
Hoe werkt het? Beide stelen zorgen voor een goede verdeling van het
gewicht, steek de vork op de plek die belucht moet worden, en druk deze
met een voet d.m.v. je eigen gewicht in de aarde. Eerst naar achteren
trekken, dan naar voren, vervolgens naar links en rechts, eventuele
onkruiden uitschudden en opzij gooien voor de composthoop.
LET OP: VÓÓR HET GEBRUIK DE STELEN INCLUSIEF VORK ALTIJD EERST
EEN NACHTJE IN HET WATER LEGGEN (OF BUITEN IN DE REGEN) OM DE
NODIGE TAAIHEID TE KRIJGEN!
Als groep geïnteresseerd in de woelvorken? Van 5-9 vorken bieden we 5%
korting en vanaf 10 stuks: 10% korting!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870022.1 1 stuks 

€ 115,00

Woelvork 5 Tanden

Grondbewerking zonder spitten! De Woelvork
is een variant op de traditionele spitvork met
een doordacht ergonomisch en reuzensterk
ontwerp. Hierdoor kan de je tijdens de
bewerking rechtop blijven staan zonder rug en benen te belasten. Geen
rugpijn meer door zwaar spitwerk! Hierdoor is de woelvork zeer geschikt
voor de moestuin.
In plaats van de grond om te keren, werkt de woelvork deze heel goed
los. Op die manier
worden bodemleven en bodemstructuur niet verstoord, maar wordt de
grond toch goed
voorbereid voor zaai of beplanting. Door de speciale gebogen vorm van de
tanden heeft de
vork een groot hefboomeffect, waardoor kluiten goed loskomen en
verbrokkelen.
Verdere toepassingen: beluchten bij bomen, beluchten van de
composthoop, verwijderen van houtachtig “opslag”.
Hoe werkt het? Beide stelen zorgen voor een goede verdeling van het
gewicht, steek de vork op de plek die belucht moet worden, en druk deze
met een voet d.m.v. je eigen gewicht in de aarde. Eerst naar achteren
trekken, dan naar voren, vervolgens naar links en rechts, eventuele
onkruiden uitschudden en opzij gooien voor de composthoop.
LET OP: VÓÓR HET GEBRUIK DE STELEN INCLUSIEF VORK ALTIJD EERST
EEN NACHTJE IN HET WATER LEGGEN (OF BUITEN IN DE REGEN) OM DE
NODIGE TAAIHEID TE KRIJGEN!
Als groep geïnteresseerd in de woelvorken? Van 5-9 vorken bieden we 5%
korting en vanaf 10 stuks: 10% korting!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870026.1 1 stuks 
Radius Brede Handschep

Dit model telt 5 tanden (45 cm breed),
geschikt voor middelzware tot lichte grond. De
steellengte is 110 cm.

Grondbewerking zonder spitten! De Woelvork
is een variant op de traditionele spitvork met
een doordacht ergonomisch en reuzensterk
ontwerp. Hierdoor kan de je tijdens de
bewerking rechtop blijven staan zonder rug en benen te belasten. Geen
rugpijn meer door zwaar spitwerk! Hierdoor is de woelvork zeer geschikt
voor de moestuin.
In plaats van de grond om te keren, werkt de woelvork deze heel goed
los. Op die manier
worden bodemleven en bodemstructuur niet verstoord, maar wordt de
grond toch goed
voorbereid voor zaai of beplanting. Door de speciale gebogen vorm van de
tanden heeft de
vork een groot hefboomeffect, waardoor kluiten goed loskomen en
verbrokkelen.
Verdere toepassingen: beluchten bij bomen, beluchten van de
composthoop, verwijderen van houtachtig “opslag”.
Hoe werkt het? Beide stelen zorgen voor een goede verdeling van het
gewicht, steek de vork op de plek die belucht moet worden, en druk deze
met een voet d.m.v. je eigen gewicht in de aarde. Eerst naar achteren
trekken, dan naar voren, vervolgens naar links en rechts, eventuele
onkruiden uitschudden en opzij gooien voor de composthoop.

Prachtige, brede en diepe schep om grote
hoeveelheden in 1 keer uit zakken of van
hopen te scheppen. Heel slim zijn aan de
zijkanten scherpe kartelranden aangebracht
om een zak te kunnen opensnijden! Gewicht
360 g, afmeting 10x38 cm.

Toen we dit gereedschap in handen kregen
wisten we meteen: dit voegt iets toe! Even de unieke en andere positieve
eigenschappen op een rijtje:

•

De handgreep heeft een slimme gebogen vorm waardoor het
gereedschap heel prettig in de hand ligt en zorgt voor een natuurlijke
positie van de pols.

•
•
•

Hierdoor kan je langer met de schepbeweging doorgaan

•

De fabrikant geeft levenslange garantie op het handvat, breken is bijna
niet mogelijk!

•

De opvallende lichtgroene kleur zorgt voor goed opvallen in de tuin.

De handgreep is voorzien van een iets stroeve kunststof laag.
Het schepgedeelte is gemaakt van gepolijst aluminium (legering met
magnesium), verrassend licht van gewicht.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

LET OP: VÓÓR HET GEBRUIK DE STELEN INCLUSIEF VORK ALTIJD EERST
EEN NACHTJE IN HET WATER LEGGEN (OF BUITEN IN DE REGEN) OM DE
NODIGE TAAIHEID TE KRIJGEN!

870050.1 1 stuks 

Als groep geïnteresseerd in de woelvorken? Van 5-9 vorken bieden we 5%
korting en vanaf 10 stuks: 10% korting!

Prettig handschepje, precies de goede maat
om redelijke hoeveelheden te scheppen en een
plantgat te maken. Gewicht 240 g, afmeting
8x31 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870024.1 1 stuks 

€ 200,00

€ 120,00

€ 19,90

Radius Handschep

Toen we dit gereedschap in handen kregen
wisten we meteen: dit voegt iets toe! Even de
unieke en andere positieve eigenschappen op
een rijtje:

•

De handgreep heeft een slimme gebogen vorm waardoor het
gereedschap heel prettig in de hand ligt en zorgt voor een natuurlijke
positie van de pols.

•
•
•

Hierdoor kan je langer met de schepbeweging doorgaan

•

De fabrikant geeft levenslange garantie op het handvat, breken is bijna
niet mogelijk!

•

De opvallende lichtgroene kleur zorgt voor goed opvallen in de tuin.

De handgreep is voorzien van een iets stroeve kunststof laag.
Het schepgedeelte is gemaakt van gepolijst aluminium (legering met
magnesium), verrassend licht van gewicht.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870052.1 1 stuks 

€ 14,50
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Radius Onkruidsteker

Plantschopje 'Castor'

Sikkel 'Tucana'

Slim en smal schepje waarmee zonder veel
moeite diep wortelend onkruid kan worden
rondgestoken en verwijderd. De scherpe
kartels aan de zijkanten komt de steker
moeiteloos de grond in. Gewicht 210 g,
afmeting 7x37 cm

Een zeer stevig bronzen plantschopje met een
puntig blad, dat ook na jaren gebruik scherp
blijft. Het steeltje is van beukenhout. Lengte:
31 cm, breedte: 8,5 cm, gewicht: 230 g.

Wie kent niet de gouden sikkel, waarmee
Panoramix de Maretak uit de bomen snijdt? Dit
staaltje vakmanschap komt daar heel dichtbij!
Voor het hoogwaardig oogsten van kruiden en
het snijden van groenten. Het mes is zowel
aan de binnen als buiten kant scherp geslepen.
Aan de binnenkant te gebruiken als sikkel en
aan de buitenkant als mes. Stevig en robuust brons, met essenhouten
steel. Lengte: 28 cm, breedte: 12 cm, gewicht: 235 g.

Toen we dit gereedschap in handen kregen
wisten we meteen: dit voegt iets toe! Even de unieke en andere positieve
eigenschappen op een rijtje:

•

De handgreep heeft een slimme gebogen vorm waardoor het
gereedschap heel prettig in de hand ligt en zorgt voor een natuurlijke
positie van de pols.

•
•
•

Hierdoor kan je langer met de schepbeweging doorgaan

•

De fabrikant geeft levenslange garantie op het handvat, breken is bijna
niet mogelijk!

•

De opvallende lichtgroene kleur zorgt voor goed opvallen in de tuin.

De handgreep is voorzien van een iets stroeve kunststof laag.
Het schepgedeelte is gemaakt van gepolijst aluminium (legering met
magnesium), verrassend licht van gewicht.

Radius Pootschep
Smal schepje voor het uitplanten van bollen,
planten e.d. Ook wel geschikt voor het
rondsteken van onkruid, hoewel de
Onkruidsteker (870054) daar natuurlijk de
meest ideale voor is. Gewicht 240 g, afmeting
7x37 cm.

Toen we dit gereedschap in handen kregen
wisten we meteen: dit voegt iets toe! Even de unieke en andere positieve
eigenschappen op een rijtje:

•

De handgreep heeft een slimme gebogen vorm waardoor het
gereedschap heel prettig in de hand ligt en zorgt voor een natuurlijke
positie van de pols.

•
•
•

Hierdoor kan je langer met de schepbeweging doorgaan

•

De fabrikant geeft levenslange garantie op het handvat, breken is bijna
niet mogelijk!

Het schepgedeelte is gemaakt van gepolijst aluminium (legering met
magnesium), verrassend licht van gewicht.

De opvallende lichtgroene kleur zorgt voor goed opvallen in de tuin.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 15,90

Radius Drie-Tand
Deze mini-cultivator maakt de grond los na
regenmbuien of na het betreden van een
kleine tuin. Zuurstof is belangrijk voor een
gezonde wortelgroei en voorkomt het ontstaan
van het schadelijke levermos.

Toen we dit gereedschap in handen kregen
wisten we meteen: dit voegt iets toe! Even de
unieke en andere positieve eigenschappen op een rijtje:
De handgreep heeft een slimme gebogen vorm waardoor het
gereedschap heel prettig in de hand ligt en zorgt voor een natuurlijke
positie van de pols.

•
•
•

Hierdoor kan je langer met de schepbeweging doorgaan

•

De fabrikant geeft levenslange garantie op het handvat, breken is bijna
niet mogelijk!

De handgreep is voorzien van een iets stroeve kunststof laag.
Het schepgedeelte is gemaakt van gepolijst aluminium (legering met
magnesium), verrassend licht van gewicht.

De opvallende lichtgroene kleur zorgt voor goed opvallen in de tuin.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870058.1 1 stuks 

€ 45,00

870125.1 1 stuks 

€ 39,00

Handwoeler 'Corvus'
Bijzonder praktisch kleingereedschap om op
kleine schaal de grond los te maken en om
wortelonkruiden te verwijderen. Brons, steel
van beukenhout. Lengte: 36 cm, breedte: 2
cm, hoogte: 11 cm, gewicht: 210 g.

€ 12,50

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

870130.1 1 stuks 

€ 55,00

Krabber 5-Tands 'Lyra'
Bijzonder handig kleingereedschap voor het
wieden en losmaken van de grond tussen
planten die dicht op elkaar staan. Brons, steel
van beukenhout. Lengte: 29 cm, breedte: 7
cm, hoogte: 4 cm. Gewicht: 170 g.

€ 29,00

Handhakje 1-Tand 'Pollux'
Voor precisiewerk in de tuin, om de grond los
te maken en onkruid weg te hakken tussen de
planten die dicht op elkaar staan. Ook in lange
uitvoering en met 2 tanden verkrijgbaar. Brons
met een steeltje van beukenhout. Lengte: 31
cm, breedte: 7,5 cm, hoogte: 20 cm, gewicht:
230 g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige
en uitvinder Viktor Schauberger ontdekte de
grote voordelen van bronzen gereedschap. Koperen deeltjes, die afslijten
door gebruik, zijn zeer gunstig voor de plantengroei (gunstiger dan
ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het gereedschap werkt soepel, blijft
zeer lang scherp en er blijft minder aarde aan kleven. Binnen de
biologische tuinbouw is een stroming, die de magnetische werking van dit
gereedschap prevaleert boven die van stalen gereedschap. Daarnaast zijn
de stelen gemaakt van beuken-, linden- of essenhout en dragen het FSCkeurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer fraai vormgegeven: elk stuk is
een collectorsitem! De merknaam is: PKS bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870120.1 1 stuks 

Handig kleingereedschap voor potten,
bloembakken en zaaibakjes. Het
drietandvorkje wordt gebruikt om
dichtgeslagen grond open te harken, zodat
mos- en algenvorming wordt tegengegaan of
onderbroken. Het lepeltje cq mesje wordt
gebruikt als handig instrumentje om zaailingen
te verspenen maar ook om een plant langs de binnenrand lot te snijden
voor het verpotten.
Brons met sierlijke gegraveerde tekening. Lengte: 26 cm, breedte: 3 cm,
gewicht: 130 g.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige
en uitvinder Viktor Schauberger ontdekte de
grote voordelen van bronzen gereedschap. Koperen deeltjes, die afslijten
door gebruik, zijn zeer gunstig voor de plantengroei (gunstiger dan
ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het gereedschap werkt soepel, blijft
zeer lang scherp en er blijft minder aarde aan kleven. Binnen de
biologische tuinbouw is een stroming, die de magnetische werking van dit
gereedschap prevaleert boven die van stalen gereedschap. Daarnaast zijn
de stelen gemaakt van beuken-, linden- of essenhout en dragen het FSCkeurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer fraai vormgegeven: elk stuk is
een collectorsitem! De merknaam is: PKS bronzen tuingereedschap.

870115.1 1 stuks 

€ 95,00

Vorkje & Verspeenlepel 'Spika'

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

870110.1 1 stuks 

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Handwieder 'Nunki'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

•

•

870100.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

De handgreep is voorzien van een iets stroeve kunststof laag.

870056.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Moeiteloos onkruid wieden in gebukte houding
of op de knieën. Het mes snijdt aan twee
kanten gemakkelijk onder het onkruid door en
maakt gelijktijdig de grond los. Werkt zoals de
Hydra maar zonder pendel. Brons, de steel is
van beukenhout. Lengte: 26 cm, breedte: 6,5
cm, hoogte: 2 cm, gewicht: 120 g.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

•

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige
en uitvinder Viktor Schauberger ontdekte de
grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

€ 55,00

870150.1 1 stuks 

€ 59,00

Handhakjekort 2-Tand 'Phoenix'
Voor precisiewerk in de tuin, om de grond los
te maken en onkruid weg te hakken tussen de
planten die dicht op elkaar staan. Ook in lange
uitvoering en met 1 tand verkrijgbaar. Brons
met een steeltje van beukenhout. Lengte: 31
cm, breedte: 7,5 cm, hoogte: 20 cm, gewicht:
230 g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870160.1 1 stuks 

€ 59,00
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Spitvork 4-Tands 'Antares'

Pendelschoffel 'Hydra'

Hak Of Patjol 'Sirius'

Elegante en compacte spitvork van zgn.
alubrons, om de grond met weinig inspanning
te bewerken en te verzorgen. Voor het
aanbrengen van mest en compost en om
planten te uit te graven en te verplanten. De
Antares is ook bijzonder geschikt om
wortelonkruiden weg te halen, zoals
zevenblad. Omdat een spitvork zwaar belast wordt, is deze gemaakt van
een speciale koperlegering (Alu-brons). Deze legering bevat een weinig
ijzer en is daarom licht magnetisch. De steel is van taai essenhout.
Lengte:108 cm, breedte: 16,5 cm, lengte van het “blad” 20,5 cm, gewicht:
1650 g.

Zonder inspanning effectief schoffelen en
hakken tegelijk: duw en trekbeweging geven
beiden het wiedeffect! Met verwisselbaar 2zijdig snijdend bronzen mes. Een schoffel voor
het leven. Brons en messing, steel van
lindehout. Lengte:165 cm, breedte:13 cm,
hoogte: 12 cm, gewicht: 1100 g. (Voor het
kleine werk is de Nunki beschikbaar)

Mooi universeel stuk bronzen tuingereedschap,
licht in gewicht en goed gebalanceerd. Om de
grond los te maken en het onkruid weg te
hakken. Voor het maken van zaadgeulen en
het aanaarden van bijvoorbeeld aardappelen.
In veel landen is dit model al eeuwen in
gebruik als spitgereedschap. De steel is van
lindehout. Lengte:128 cm, breedte: 14 cm, hoogte 19 cm, gewicht: 900 g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870200.1 1 stuks 

€ 179,00

Woeler 'Pegasus'
In middenzware tot lichte grond in plaats van
spitten. Voor zware grond in elk geval ideaal
voor het diep beluchten van de grond.
Praktisch om de grond met minimale
krachtsinspanning zorgvuldig los te maken,
zonder de bodemlagen te verstoren. De
biologische tuinbouw zweert bij dit
gereedschap. Brons en messing, de steel is van lindehout. Gewicht: 1150
g, lengte:142 cm, breedte: 24 cm

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

€ 119,00

Spade 'Orion'

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 179,00

870270.1 1 stuks 
Bietenhak 'Sabik'

De schoffel is zo’n typisch Nederlands
tuingereedschap , dat deze in het Engels
'Dutch Hoe' heet! Het gebruik is waarschijnlijk
wel bekend: d.m.v. een duwende beweging ,
wordt het onkruid net onder de stengels van
de wortel afgesneden. Jong onkruid verdroogt
(schoffelen tijdens droge dagen!) en groot
onkruid valt om. Ook maakt de Deneb de bovengrond los, zodat de
zuurstofhuishouding beter wordt. De bronzen schoffel heeft een dubbele
bevestiging op het blad voor meer stevigheid. De steel (zonder hilt) is van
lindehout. Lengte:164 cm, breedte:14 cm, gewicht: 750 g.

De Sabik is een robuuste, bronzen bietenhak
om onkruid te wieden en om de grond
oppervlakkig te bewerken. Voor het werken
dichtbij de planten en tussen de rijen. De steel
is van lindehout. Lengte:164 cm, breedte:14
cm, hoogte: 12 cm, gewicht: 820 g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 89,00

Hak Of Patjol 'Tuza'
Een eeuwenoud alternatief voor spitten! De
“patjol” (Indonesisch woord) wordt door zijn
gewicht met een korte zwaai in de grond
geslagen. Nu is het de keus aan de tuinier om
alleen het plakje grond naar voren te schuiven
of om met een extra rukje de grond te keren
(zoals spitten). Ook ideaal voor het
verwijderen van groot onkruid. Lengte 128 cm, op het breedste deel is de
hak 12 cm.

Eenvoudig en gemakkelijk spitten door het
komvormige blad en licht gekromde steel. De
spade ligt goed in de hand met een
essenhouten steel en T-greep. Zware grond
blijft praktisch niet kleven omdat het brons
glad is. De spade heeft steps zodat uw zolen
niet beschadigd worden. Lengte:118 cm,
breedte: 20 cm, bladlengte 30 cm.

870230.1 1 stuks 

€ 125,00

Schoffel 'Deneb'

870260.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870220.1 1 stuks 

870250.1 1 stuks 

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870265.1 1 stuks 

€ 125,00

€ 89,00

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige
en uitvinder Viktor Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen
gereedschap. Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig
voor de plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap),
het gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder
aarde aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870275.1 1 stuks 

€ 89,00

Handhak Lang 2-Tands 'Phoenix'
Voor precisiewerk in de tuin, om de grond los
te maken en onkruid weg te hakken tussen de
planten die dicht op elkaar staan. Ook
verkrijgbaar in korte uitvoering en met 1 tand.
Brons, steel van beukenhout. Lengte:150 cm,
breedte: 7,5 cm, hoogte 20 cm, gewicht: 530
g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870280.1 1 stuks 

€ 65,00

Cultivator 3-Tands 'Taurus'
Voor het los maken van de bovengrond tussen
de planten. Laat jong onkruid opdrogen en
geeft de plantenwortels de nodige zuurstof.
Brons, de steel van lindehout. Lengte:164 cm,
breedte: 14 cm, hoogte 14 cm, gewicht: 750
g.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige
en uitvinder Viktor Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen
gereedschap. Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig
voor de plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap),
het gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder
aarde aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870300.1 1 stuks 

€ 89,00
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Hark 'Perseus'

Hak

Schoffel Hollands Model

Mooi en functioneel voor het fijnmaken van de
grond als voorbereiding van bijvoorbeeld
zaaien. Ook voor het harken van grind of
verspreiden van grond, zand e.d. over een
bepaald oppervlak. Brons, de steel is van
lindehout. Lengte:155cm, breedte: 32cm,
hoogte: 8.5cm, gewicht: 1150g.

Voor het hakken en wieden van onkruid.
Scherp blad. Steel lengte 150 cm. Totale
lengte 188 cm. Bladmaat 10 cm.

Schoffel N-H model; Schoffelt het onkruid los
en tevens de grond, Een bewerking die u niet
vaak genoeg kunt doen.
4-zijdige geslepen. Steel 170 cm. Totale lengte
193 cm. Bladmaat 10 cm.

De Oostenrijkse biologische, landbouwkundige en uitvinder Viktor
Schauberger ontdekte de grote voordelen van bronzen gereedschap.
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de
plantengroei (gunstiger dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het
gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang scherp en er blijft minder aarde
aan kleven. Binnen de biologische tuinbouw is een stroming, die de
magnetische werking van dit gereedschap prevaleert boven die van stalen
gereedschap. Daarnaast zijn de stelen gemaakt van beuken-, linden- of
essenhout en dragen het FSC-keurmerk. Tenslotte is het gereedschap zeer
fraai vormgegeven: elk stuk is een collectorsitem! De merknaam is: PKS
bronzen tuingereedschap.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
870310.1 1 stuks 

€ 105,00

Spats
Slimme verbetering van de ouderwetse bats,
nu met aangescherpte grove kartels. Dat
scheelt 50% kracht! Een bats kan gebruikt
worden voor de zgn. grondverzet van aarde en
zand, maar met deze aanscherping kan niet te
zware grond ook uitstekend worden gespit.
Gesmeed vakwerk! Totale lengte 130 cm,
bladmaat (hxb) 23x21 cm.

€ 39,95

Spork

Hak

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 65,00

€ 75,00

Schraper Of Hak

€ 13,50

Een houten, T-vormig handvat, uitmondend in
een metalen en daarna verkoperde punt van
ruim 12 cm lengte. Dit is een handig,
ouderwets handgereedschap waarmee je
jonge plantjes met (bijna) kale worteltjes kan
planten. Kleine bolletjes en wat grotere zaden
plant of zaai je ook gemakkelijk met deze
pootstok. De lengtematen op het verkoperde deel geven aan hoe diep je
gestoken hebt.

871110.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 69,95

Schraper Of Hak
Voor het hakken en wieden van onkruid.
Scherp geslepen blad. Steel lengte 1.50 cm.
Totale lengte 188 cm. Bladmaat 15 cm.

€ 13,50

Gesmede Handhak (Koreaans
Model)
NU EXTRA VOORDELIG, DOOR GROTE
INKOOP! Dit oersterk handgereedschap staat
door zijn puntige, gebogen vorm in de juiste
positie om snel en gemakkelijk de grond open
te werken, een gaatje te graven en onkruid te
wieden. Dit model wordt veel in Aziatische
landen gebruikt en heeft zijn doelmatigheid dus al ruimschoots bewezen!
Gewicht 450 gram, bladlengte 16 cm, totale lengte 27 cm. Het gesmede
ijzer kan roesten, dus na gebruik schoonmaken en insmeren met
plantaardige olie.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
871150.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 69,95

€ 9,95

Gesmeed Verplantschepje
Oerdegelijk handschepje, halfrond met een
bladmaat van 17 cm en een totale lengte van
34 cm. Dit schepje is geschikt voor het graven
van kleine plantgaten, waarna je een plantje in
de grond zet. Verder kan je er in geringe mate
(pot)grond mee verplaatsen of omscheppen.
Het gesmede ijzer kan roesten, dus na gebruik
schoonmaken en insmeren met plantaardige olie.

Schoffel N-H model; Schoffelt het onkruid los
en tevens de grond, Een bewerking die u niet
vaak genoeg kunt doen.
4-zijdige geslepen. Steel 170 cm. Totale lengte
193 cm. Bladmaat 12,5 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 69,95

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
872003.1 1 stuks 16 cm 170cm steel 

€ 69,95

Puntschoffel
Schoffelt het onkruid los en tevens de grond,
Een bewerking die u niet vaak genoeg kunt
doen.4-zijdige geslepen. Totale lengte 193 cm.
Bladmaat 14 cm. Gewicht 1,25 kg.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
872005.1 1 stuks 

€ 75,00

Aanaarder Of Vorentrekker
Deze hand-aanaarder (of vorentrekker) is een
handig gereedschap in de moestuin. Voor de
kleigrond heb je wel spierballen nodig, de
grond eerst frezen is aan te bevelen.
Werkbreedte 20 cm, lengte aanaarder 30 cm.
Waarvoor gebruik je deze:
1) Aardappels, prei e.d poten. Je trekt een
diepe rij, plant in de geul en trekt daarna tussen de geulen een rij zodat
de plantgeul dichtgaat. Aardappels kunnen eventueel met de spade een
hogere rug krijgen
2) Alle ui-achtigen (prei, uien, knoflook, sjalotten) hebben een hekel aan
“natte voeten”. Een verhoogd plantenbed is een goede oplossing, maar
sneller is het trekken van een voor & heuvel d.m.v. deze aanaarder.
3) Heel ondiep trek je een geultje, dat ideaal is voor het zaaien van bonen
e.a. grofzadige gewassen.
Tip: soms wordt het beste effect bereikt door 2x dezelfde voor (=geul) te
trekken.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
871160.1 1 stuks 

€ 75,00

Ruitschoffel

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Voor het hakken en wieden van onkruid.
Scherp geslepen blad. Steel lengte 1.70 cm.
Totale lengte 188 cm. Bladmaat 12,5 cm.

872001.1 1 stuks 10 cm 

Schoffel Ruit model; Schoffelt het onkruid los
en tevens de grond, Een bewerking die u niet
vaak genoeg kunt doen. 4-zijdige geslepen.
Steel 1,70 m. Totale lengte 190 cm. Bladmaat
14 cm. Gewicht 1.1 kg.

Verkoperd Pootstokje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

872002.1 1 stuks 12,5 cm 

Fraai en stevig verplantschepje: gesmeed en
vervolgens verkoperd. Dit schepje is geschikt
voor het graven van kleine plantgaten, waarna
je een plantje in de grond zet. Verder kan je er
in geringe mate (pot)grond mee verplaatsen of
omscheppen.

871100.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Schoffel Hollands Model

Voor het hakken en wieden van onkruid.
Scherp blad. Steel lengte 150 cm. Totale
lengte 188 cm. Bladmaat 14 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Diverse fabrikanten

871003.1 1 stuks 

€ 59,95

Verkoperd Verplantschepje

Deze robuuste, gesmede spitvork is speciaal
ontwikkeld voor zware grond. De luchtsleuven
zorgen ervoor dat de spitvork niet teveel
weerstand door zuiging ondervindt.
Vernieuwend is de geslepen en gekartelde
snijzijde: dat scheelt 50% drukkracht! Totale
lengte 113 cm, bladmaat (hxb) 24x16 cm met
lange, aangesmede zwanenhals als dul.

871002.1 1 stuks 

871071.1 1 stuks 10 cm 

871073.1 1 stuks 14 cm 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

870505.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Diverse fabrikanten

870500.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 13,50

872020.1 1 stuks 

€ 15,00
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Dutch Hoe

Verplantspade Met Steps

Pootstok Gebogen Heft

Schoffel Hollands model; Bekender onder de
naam Dutch Hoe Schoffelt het onkruid los en
tevens de grond, Een bewerking die u niet
vaak genoeg kunt doen. 4-zijdige geslepen.
Haksteel 1,55 cm. Bladmaat 16 cm.

Door de vorm glijdt de spade niet van
hardnekkige wortels af. Ideaal bij het
verplanten en rondsteken van bomen heesters
en vaste planten.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Steel 90 cm essen.Totale lengte 108 cm.
Bladmaat 22 x 11 cm. Gewicht 1,4 kg.

Deze prachtige pootstok is een plezier om mee
te werken.
Het handvat ligt comfortabel in de hand en de
sterke en
scherpe RVS punt snijdt moeiteloos door elke
grondsoort. Bladmaat 13,5 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
872222.1 1 stuks 

€ 75,00

Royal Dutch Hoe
Beugelschoffel Hollands model, bekender
onder de naam Dutch Hoe. Zeer stevig en
extra scherp door het tandvormig geslepen
blad. Schoffelt het onkruid los en tevens de
grond, een bewerking die je niet vaak genoeg
kan doen! De duw- en trekbeweging geven
beide het gewenste effect. Werkbreedte 12,5
cm. De totale lengte is 160 cm, voorzien van een originele schoffelsteel
met hilt.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
872225.1 1 stuks 

€ 79,95

Een bats of panschop is vooral geschikt om
grond te verplaatsen. De scherpe snijkant
werkt erg prettig. Materiaal RVS. Totale lengte:
116 cm. Bladmaat: 27x 24 cm. Gewicht: 2,0
kg.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 110,00

Spade Met Steps
Licht taps toelopende steekschop met
enigszins hol blad
met steps ter bescherming van uw voeten en
schoenen.

873050.1 1 stuks 

€ 125,00

Draineer Spade Met Steps
Het lange smalle blad is geschikt om snel een
smalle geul
of paalgat te graven.
De punt en het tapse blad maken hem
geschikt voor zware grond.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 125,00

Border- Of Damesspade
Lichte en zeer degelijke spade. Bladmaat
15x22 cm, totale lengte 108 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 120,00

Plantenpoter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 115,00

Planttroffel Hart Model
Prachtig schopje om te planten en verplanten.
Breekt of buigt niet.
Totale lengte 31 cm. Bladmaat 15 x 13,5 cm.
Gewicht 395 gram.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 115,00

Plantschopje Korte Steel
Klein, puntig toelopend schopje met korte
steel, voor het verplanten, het maken van
pootgaten en handige hulp bij het scheuren
van planten en struiken.
IJzersterk en voor volwassenen ideaal bij het
hurkend werken of op de knieën. Totale lengte
28 cm. Bladmaat 14 x 13 cm. Gewicht 610 gr.

Sterk en scherp, breekt of verbuigt niet.
De vorm en de stand van het handvat is zo
gemaakt dat de kracht zo efficiënt mogelijk
over wordt gebracht op de te bewerken grond.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

874007.1 1 stuks 

€ 49,95

874007.2 1 stuks KLEIN MODEL 

€ 45,00

Plantroffel Punt Model
Prachtig schopje om te planten en verplanten.
Breekt of buigt niet.
Totale lengte 33 cm. Bladmaat 16,5 x 8,5 cm.
Gewicht 330 gram.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874008.1 1 stuks 

€ 49,95

Kontainerschepje, Essen Heft

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 65,00

Dit prachtige schepje is ideaal om te planten.
Speciaal gemaakt voor potplantjes

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Plantschopje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Klein, puntig toelopend schopje met korte
steel, voor het verplanten, het maken van
pootgaten en handige hulp bij het scheuren
van planten en struiken.
IJzersterk en voor volwassenen ideaal bij het
hurkend werken of op de knieën. Totale lengte
54 cm. Bladmaat 14 x 13 cm. Gewicht 615 gr.

874013.1 1 stuks 

€ 45,00

Onkruidschopje, Essen Heft

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874004.1 1 stuks 

€ 55,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

874003.1 1 stuks 

€ 39,95

Verplantschopje, Essen Heft

Om snel pootgaten te maken voor bollen en
voor het planten in
zware grond. Bladmaat 21 x 18,5 cm.

874001.1 1 stuks 

874005.1 1 stuks 

874006.1 1 stuks 

Bladmaat 36 x 12 cm. Steel 90 cm essen hout.
Totale lengte 120 cm.

873052.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

90 cm Essen steel. Totale lengte 113 cm.
Bladmaat 28 x 16 cm. Gewicht 2 kg.

873030.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

873024.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Panschop Of Bats

873002.1 1 stuks 

Een klant meldde ons: “Oh, en als je Sneeboer gereedschap gaat
verkopen, vergeet niet hun z.g. plantschop in je assortiment op te nemen.
Het is een smalle schop, ik noem het een 'wortelschopje' met onderaan
een V-vormige inkeping waarvan de randen zijn geslepen. Ideaal, vooral in
nauwe plekken zoals onze volle, cottage style bloementuin, het snijdt door
wortels als een warm mes door boter wanneer je een plantgat wilt maken.
Die van ons wordt links en rechts geleend door tuinburen die het een
fantastisch ding vinden.”

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 69,95

Voor penwortels in zand- en veengrond, of als
smal verplantschopje.
Ook voor het planten van kleine bolletjes.
Totale lengte 35 cm. Bladmaat 19 x 5 cm.
Gewicht 220 gr.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874014.1 1 stuks 

€ 45,00
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Multischepje Geheel Rvs

Verplantschopje 1/2-Rond Model

Aardappel Rooivork 4-Tand

Een verplantschopje en handharkje
gecombineerd.
Praktisch gereedschap voor in de tuin, kas of
op het balkon. Totale lengte 40 cm. Bladmaat
9 x 7 cm. Gewicht 275 gr.

Sterk en lekker groot schopje dat veel grond
kan vasthouden.
Scherp, breekt of verbuigt niet.
De vorm en de stand van het handvat is zo
gemaakt dat de kracht zo efficiënt mogelijk
over wordt gebracht op de te bewerken grond.
Totale lengte 33 cm. Bladmaat 16 x 8 cm.
Gewicht 295 gr.

Mooie handzame vork met 4 brede platte
tanden.
Steellengte 49 cm . Ideaal om te rooien , of de
grond los te maken. Totale lengte 70 cm.
Bladmaat 15 x 20 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874015.1 1 stuks 

€ 49,95

Dit handschrapertje is een plezier om mee te
werken.
Makkelijk te gebruiken als de plantjes dicht bij
elkaar staan. Totale lengte 31 cm. Bladmaat 16
x 3 cm. Gewicht 250 gr.

€ 45,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 45,00

Speciaal ontworpen voor het verpotten.
De scherpe kant is zo gevormd dat hij precies
de bloempot volgt en, dus goed
schoonschraapt.
De krul voorkomt het afvallen van de grond.
Totale lengte 26,5 cm. Bladmaat 12 x 5,5 cm.
Gewicht 195 gr.

Scherpe mini-spade, die door de scherpe
randen en de inkeping niet snel wegschiet!
Ideaal om te planten in zware grond of om
planten of kleine struikjes met flinke wortels
los te steken. Totale lengte 44 cm, het
schepgedeelte is 8,5 x 16 cm. Gewicht 470
gram.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874017.1 1 stuks 

€ 69,95

874025.1 1 stuks RECHTSHANDIG 

€ 45,00

874025.2 1 stuks LINKSHANDIG 

€ 45,00

In de vorm van een hartje, fraai vormgegeven
planttroffel.
Vlak blad om af te steken. Prachtig om kado te
geven. Bladmaat 12 x 12 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Great-Dixterschopje, Essen Heft

874030.1 1 stuks 

Great-Dixter schopje met essenhouten heft.
Totale lengte 33 cm. Bladmaat 16 x 5 cm.
Gewicht 230 gr.

Rooivork 3-Tand

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 45,00

€ 49,95

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

875001.1 1 stuks (49 cm steel) 

Totale lengte 33 cm. Bladmaat 16 x 6,5.
Gewicht 250 gr.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 45,00

Handvijl, Houten Heft
Voor scherp houden van ons roestvast staal
gereedschap zijn wij op zoek gegaan naar een
aanzetsteen die het scherpen daadwerkelijk
aankan maar tevens ook nog eens goed in de
hand ligt, en optisch goed moet uitzien om in
ons programma te passen.
Het resultaat is een custom made aanzetsteen
gebaseerd op Silicium-Carbide, een zeer harde korrelbasis speciaal
samengesteld voor het slijpen en aanzetten van roestvast materiaal
verlijmt op een ergonomisch handgreep.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 29,95

Handvijl, plat + rond “bastaard”-model voor
vlakke, bolle en holle zijden. Fijn-grof van
structuur. Voor het scherpen van al je (RVS)
tuingereedschap. Fraai houten handvat, maat:
34x2 cm, gewicht 196 gram.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875016.1 1 stuks 

€ 25,00

Handrooivorkje 3-Tand
€ 110,00

Cultivator Groot 3-Tand

Deze sterke vork is fantastisch om de grond
los te maken,
zonder de wortels door te snijden, om te
beluchten en te rooien.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

De scherpe kromme tanden om diep los te
maken.
Dit geeft licht, lucht, water weer de
gelegenheid zich
met de grond te mengen. Geschikt voor alle
soorten grond. Werkbreedte 11,5 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875003.1 1 stuks 

€ 120,00

Handvijl "Bastaard"

Mooie handzame vork met brede platte
tanden.
Steellengte 49 cm . Ideaal om te rooien, of de
grond los te maken. Totale lengte 74 cm.
Bladmaat 16 x 14 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verplantschopje Rond Model

874019.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

875015.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

874018.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

875008.1 1 stuks 

Hartschopje, Kersen Heft

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Dames Vork 4-Tand

90 cm Essen steel. Totale lengte 113 cm.
Bladmaat 19 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Verplantknaapje

€ 115,00

Smalle vork . Zonder schade aan wortels
spitten en beluchten
en rooien. Platte tanden. Licht in gewicht.

Potgrondschepje, Essen Heft

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875005.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
874022.1 1 stuks 

Handschraper, Essen Heft

874016.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 69,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875020.1 1 stuks 

€ 45,00

875020.2 1 stuks OP LANGE STEEL 

€ 59,95
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Handcultivator 2-Tand

Onderhoudsdoos

Handtuinharkje 5-Tand

Scherpe puntige tanden , geschikt voor
zandgrond maar
ook voor de zwaardere grondsoorten. Totale
lengte 45 cm. Bladmaat 30 x 10 cm. Gewicht
320 gr.

Onderhoudsset voor Sneeboer
tuingereedschap. Gevuld met alle
benodigdheden om uw gereedschappen in
perfecte conditie te houden. Een koperborstel,
voor het afborstelen van het zand op de
schop. Een exclusieve Sneeboer aanzetsteen
voor het scherp maken van uw
tuingereedschap met water. Tijdens het slijpen adviseren wij u om af en
toe koud water te gebruiken om hitte te voorkomen. Zorg dat er tijdens
het slijpen altijd een film water zit tussen de steen en gereedschap. Nooit
een elektrische slijpsteen gebruiken om gereedschap te scherpen! Door de
hierbij geproduceerde warmte wordt het staal aanzienlijk verzwakt. Een
fles gekookte lijnolie met bijbehorend poetsdoek om uw houten stelen
mee in te wrijven, dit is voor het behoud van de stelen. Na gebruik de
poetslap veilig opbergen in verband met brand gevaar.

Ideaal handharkje: geslepen, scherpe tanden
die moeiteloos door
de (zware) grond snijden. Totale lengte 34 cm.
Bladmaat 11 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875021.1 1 stuks 

€ 45,00

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Handcultivator Gebogen 2-Tand
Scherpe puntige tanden, geschikt voor
zandgrond maar
ook voor de zwaardere grondsoorten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875035.1 1 stuks 
Met essen houten heft. Totale lengte 33,5 cm.
Bladmaat 20 x 4 cm. Gewicht 260 gr.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875022.1 1 stuks 

€ 45,00

Von Lindern Cultivator 5-Tand
Korte rechte tanden. Voor volle borders met
wortels dicht
onder de oppervlakte. Totale lengte 26 cm.
Bladmaat 11 x 6 cm. Gewicht 200 gr.

€ 45,00

Hak & Vorkje
Aan kersenhouten handvat

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 120,00

Prachtige en sterke RVS vork, waarmee je kan
spitten en rooien zonder schade aan wortels.
Spitten wordt gedaan om de structuur van de
bodem te verbeteren, gewasresten en mest
onder te werken en onkruid te bestrijden.
Tevens heeft spitten als voordeel boven frezen
dat de structuur van de grond beter blijft. 90
cm Essen T-Steel. Totale lengte 115 cm. Bladmaat 16 x 22 cm.

€ 55,00

Handcultivator 3-Tand
Snijdt moeiteloos door dichtgeslagen grond en
is sterk genoeg
voor kleigrond. Maakt grond en onkruid los.
Totale lengte 28 cm. Bladmaat 12 x 7 cm.
Gewicht 200 gr.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 49,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 120,00

€ 89,95

Amerikaanse Hark 10-Tand
Hark voor het moeiteloos doorharken van uw
tuin.
ruimte tussen de tanden 2 cm. Bladmaat 24
cm tanden 8 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 89,95

De plantlijnset wordt gebruikt om recht te
planten en op lijn te zaaien. Het beste is, om
een opvallend nylonkoord te gebruiken.
Totale lengte 33 cm. Bladmaat 12,5 x 11 cm.
Gewicht 265 gram.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Prachtige en sterke RVS vork, waarmee je kan
spitten en rooien zonder schade aan wortels.
Spitten wordt gedaan om de structuur van de
bodem te verbeteren, gewasresten en mest
onder te werken en onkruid te bestrijden.
Tevens heeft spitten als voordeel boven frezen
dat de structuur van de grond beter blijft. 90
cm Essen T-Steel. Totale lengte 120 cm. Bladmaat 18 x 24 cm.

878003.1 1 stuks 

€ 59,95

Onkruidsteker

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 130,00

Met scherpe V aan het einde om penwortels in
het gras diep
door te kunnen snijden. Totale lengte 39 cm.
Bladmaat 3,5 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878005.1 1 stuks 

Zaadhark
Zeer sterke, vrij grove hark, voor het fijn
maken van gespitte of net gecultiveerde
grond.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
876003.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Plantlijnset Klein Model

Leveringsmaanden: het gehele jaar
875030.1 1 stuks 

Veldhak & Vork
Zeer sterke hak met 3 tanden vork. Essensteel.
Totale lengte 150 cm. Bladmaat hak 6,5 cm &
vork 8 cm breed. Gewicht 1,15 kg.

876070.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

875090.1 1 stuks 

€ 49,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Spit- En Rooivork 4-Tand

Leveringsmaanden: het gehele jaar

876009.1 1 stuks 

876014.1 1 stuks 

Spit- En Rooivork 3-Tand

875086.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

875084.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

875027.1 1 stuks 

Spit- En Rooivork 3-Tand
Smalle en zeer sterke spitvork voor extra
zware, zuigende gronden. Uiteraard is de vork
ook geschikt voor rooien en delven. Totale
lengte 118 cm, het vorkgedeelte is 24 cm lang
en 13 cm breed.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

875024.1 1 stuks 

€ 65,00

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 79,95

€ 29,95

Hulp bij Tuinieren - Tuingereedschappen

8/9

Voegenkrabber

Aspergesteker

Mini Schrepeltje 55 Mm

Gemaakt om het onkruid tussen de voegen
van uw terras en straat
werk te krabben .Geschikt voor onregelmatige
voegen.
Plat mes voor smalle, regelmatige voegen.

Scherp mes voor het afsteken van asperges,
ook gebruikt als onkruidsteker in de
zandgrond. Totale lengte 48 cm. Bladmaat 6 x
3 cm. Gewicht 235 gr.

Speciaal voor ons gemaakt, het schrepeltje
zoals ze vroeger waren: kort, smal, dus
handig! Ideaal om precies mee te werken en
om bv worteltjes mee uit te dunnen.
Bladbreedte 55 mm, stiftlengte 22 cm, totale
lengte 35 cm. Degelijk fabrikaat van Sneeboer,
metalen delen van roestvrij staal, waar nodig
gesmeed.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878006.1 1 stuks 

€ 29,95

878006.2 1 stuks MET SNIJMES OP LANGE
STEEL 

€ 65,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878015.1 1 stuks 

€ 45,00

'Wrotter' betekent 'harde werker' in het Fries.
Dit is een zeer uitgekiend stukje gereedschap
voor het verwijderen van onkruid uit borders,
plaatsen waar onkruidbestrijding bijna niet
mogelijk is (denkt u aan rozenborders) en
verwijdering van onkruid uit gazons. Met de
'Wrotter' trek je het onkruid met wortel en al
uit de grond! Totale lengte 31 cm, gewicht 200 gram.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

878995.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878057.1 1 stuks 

€ 35,00

Wiedvork 2-Tand
Voor het beluchten en losmaken van de grond
met draaiende beweging. Totale lengte 31 cm.
Bladmaat 17 x 4 cm. Gewicht 205 gram.

€ 79,95

Zonder bukken snel vele bollen poten.
Hiermee hoeft u voor het poten van bollen niet
meer door de knieen.
Fijn als u veel, of tussen bestaande planten
wilt poten.
Klassieke essenhouten steel. Totale lengte 90
cm. Bladmaat 12,5 cm hoog. Diameter 6 / 4,5
cm.

878100.1 1 stuks OP LANGE STEEL 

Voor het verwijderen van penwortels in zware
kleigrond,
of als smal en lang verplantschopje.
Zeer sterk,breekt of buigt niet in zware
kleigrond. Totale lengte 38 cm. Bladmaat 21 x
3 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878011.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 110,00

Met deze aardappelpoter worden de
pootaardappelknollen op gelijke afstand van
elkaar in ruggen gepoot. Door de prettige
lengte, spaart dit de rug!
Essenhouten steel met fraai,Victoriaans heft.
Totale lengte 95 cm. Bovendoorsnee van de
“boorpot” 10 cm, verloopt naar 6,5 cm. Lengte
van de “boorpot”: 14,4 cm. Totaal gewicht 1,5 kg. De Boorpot is voorzien
van een uitsteeksel om met de schoen een extra zetje te geven.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

878888.1 1 stuks 

€ 115,00

Tegelritser, Essen Heft

Aardappel- En Bollenpoter

Met scherpe gesmede punt voor de smalle
voegen van terras
en paden.

Met de aardappelpoter worden de
pootaardappels of bollen zonder te veel
bukken op de gewenste afstand geplant. De
Poter bestaat geheel uit gelakt metaal en heeft
een totale lengte van 89 cm. Het heft is 36 cm
breed en afgewerkt met 2 kunststof
handvatten. De holplanter is in doorsnee (van
boven naar onder): 100-75 mm en 125 mm hoog, met een bovenrand om
de dieptegrens te bewaken.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878012.1 1 stuks 

€ 29,95

€ 39,95

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 55,00

Handwieder Lang Model
Prachtig handhakje, licht in gebruik. Bladmaat
6 of 8 cm en de steellengte is 120 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
879010.1 1 stuks 6 cm 

€ 49,95

879010.2 1 stuks 8 cm 

€ 59,95

Hand Hakje Cole
Dit stevige schepje met een scherp uiteinde is
ideaal voor het maken van een gat voor
potplantjes. Met Essenhouten heft. (Afbeelding
is met kersenhouten heft.)

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
878890.1 1 stuks 

€ 39,95

879001.2 1 stuks LINKSHANDIG 

879007.1 1 stuks 

Aardappel Poter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 45,00

879001.1 1 stuks RECHTSHANDIG 

Dievensteker Smal Model

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Penwortelschopje, Essen Heft

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Totale lengte 52 cm. Bladmaat 12,5 x 3 cm.
Gewicht 330 gr

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 39,95

Schrepel met brede snijkant en essenhouten
heft.
Een sterke en scherpe handschoffel is
onmisbaar als u de tuin in gaat.
De breedte van het snijvlak wordt enerzijds
bepaald door persoonlijke voorkeur, anderzijds
door de dichtheid waarmee uw tuin is
begroeid. Totale lengte 46 cm. Bladmaat 10 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

878008.1 1 stuks 

€ 39,95

Schrepel 10 Cm, Essen Heft

Bollenplanter

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Handbollen Priem
Met pootgereedschappen kunt u snel grote
hoeveelheden zaaien of poten.
U merkt dat u al gauw zaaigoed en bollen te
kort komt, zo plezierig werkt de bollenpriem.
Loopt taps toe Geheel RVS. Totale lengte 29
cm. Bladmaat Cone dimensions 12,5 cm
diameter 5.5 x 4,5 cm. Gewicht 540 gr.

Wrotter

878007.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 59,95

879012.1 1 stuks 

€ 49,95
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Handhakje 10 Cm, Essen Heft

Rots Spade Met Steps

Wiedvinger, Essen Heft

De handhak is in tegenstelling tot de schrepel,
symetrisch.
De stift is sterk gebogen.
Een klein handwerktuig dat gebruikt wordt
voor het wieden van
onkruid in de tuin. Totale lengte 37 cm.
Bladmaat 10 cm.

Deze sterke smalle spade is ontworpen voor
rotsachtige tuinen en
waar veel steen en of puin in de grond zit.
Bladmaat 20 x 7 cm.

Heeft geen snijkanten en is aan de hoeken
rond afgewerkt
De "vinger" grijpt het onkruid en trekt het uit
de grond.
Het is net alsof u met een verlengde "vinger"
aan het wieden bent.
Het werkt zeer accuraat en beschadigt de
planten en handen niet. Bladmaat 2 cm

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
879014.1 1 stuks 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
879013.1 1 stuks 

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de stelen of handvatten zijn van de
beste grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

€ 45,00

€ 95,00

Sneeboergereedschap is een begrip en staat voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een gepatenteerde manier gesmeed is, als
de stelen of handvatten zijn van de beste grondstoffen (en met zorg)
gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Handwieder 4 Cm, Essen Heft

879023.1 1 stuks 

Prachtig handhakje, licht in gebruik. Bladmaat
9 x 4 cm.

Sneeboergereedschap is een begrip en staat
voor de BESTE kwaliteit!
Zowel het roestvrijstaal, dat op een
gepatenteerde manier gesmeed is, als de
stelen of handvatten zijn van de beste
grondstoffen (en met zorg) gemaakt.
We garanderen de kwaliteit (zelfs) bij intensief (maar vakkundig) gebruik.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
879021.1 1 stuks 

€ 45,00

€ 29,95

