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Drømmer du om at ligge ugenert i din 
have i din hængekøje uden at skulle 
kigge på naboens grimme gavl, eller 
ønsker du, at børnene skal have et 

klatretræ, inden de flytter hjemmefra? Eller er det 
bare en fantasi, som må vente, indtil dine små 
nyplantede træer er store nok?

Nej, så længe behøver du ikke at vente på at få 
den have, du drømmer om! Spring ventetiden 
over og køb et ”færdigt” træ hos SITAS træ-
planteskole – det er øjeblikkelig forandring, der 
kan nydes med det samme!

Køb dig til 30 år
Hos SITAS kan du få store træer, som er 3-10 m 
høje og 5-40 år gamle og vupti, så er 
problemet med generende naboer, mangel på 
skygge eller synet af den kedelige vej løst. Haven 
ser godt ud fra start af, og du behøver ikke vente 
på at få den frodige grønne kulisse, du altid har 
drømt om. De større træer løser ofte konkrete 
problemer for haveejeren- det er ikke altid for 

sjov, at der plantes store 
træer. Mange huse lig-
ger tæt i villakvartererne, 
og folk ønsker ikke at 
kikke lige ind i hinandens 
badeværelser, for der er 
jo grænser for, hvor højt 
plankeværket må være. 
Mange haveejere bliver 
helt lettede ved tanken 
om, at det er muligt at få 
løst problemet med det 
samme.
SITAS har specialiseret 
sig i at levere og plante 
store træer - træer som 
har været dyrket og 
omplantet mange gange 
og derfor tåler flytning-
en og genplantningen i 
netop din have. Der er 
3 års garanti, når træet 
plantes af SITAS’ profes-
sionelle gartnere, og du 
kan få alt, hvad der kan 
tåle omplantning, også 
frugttræer – så længe vi 
ikke taler citrontræer eller 
andre eksotiske indslag, 
som ikke er gangbare i 
det danske klima.
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Se træet før du køber
Læg vejen forbi SITAS 
og se træerne der, hvor 
træerne gror. Træer arter 
sig forskelligt selv inden 
for den enkelte træsort, 
så derfor anbefales det 
at se og udvælge træet 
inden køb. Få en guidet 
rundtur i træplanteskolen 
og få fremvist de forskel-
lige træarter. Bliv rådgivet 
om træets form, tæthed, 
totalhøjde, blomstring og 
høstfarve, samt hvordan 
træet plantes og passes. 
Få forslag til kombination 
og placering af de udval-
gte træer og lad SITAS 
vurdere vækstforholdene 
og komme med forslag til 
forbedringer. 

Grøn luksus
- plant store træer


