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Tutustu tuotteisiin videoiden avulla: 
https://youtu.be/-JI2zFs4QG8
https://youtu.be/JjqmVcu24BI?list=PLPOdUJttgdzlwTFdoi5JSJrZXtzDd_aDu




Fiskars Kastelu – Täysin uudet ja innovatiiviset 
kastelutkelat

Fiskars on aloittamassa kasteluliiketoiminnan Euroopassa.
Uuteen kategoriaan siirtyminen vahvistaa Fiskarsin kokonaisvaltaista 
tuotetarjoamaa innovatiivisena puutarhatyökaluvalmistajana.

Tärkeimmät tuoteuutuudet ovat Fiskars uudet kastelukelat, jotka 
sisältävät kaikki tarvittavat tuotteet kasteluun.

Erityistä keloissa on niiden toiminta vaaka-asennossa, joilloin kela ei 
pääse kaatumaan tai letku sotkeutumaan. Kela helpottaa työskentelyä 
ja päästää letkua puutarhassa liikkumisen mukaan eri suuntiin.   

Kärkituote on pieni kastelukela WaterWheel 15m, joka on suuniteltu 
pienille pihoille. Letkun pituus on 15m ja kelasta on tehty erittäin 
kevyt (3,5kg), jotta sitä on helppo liikutella.






Kätevät lisätarvikkeet

Seinäteline pienimmälle kastelukelalle
•  Kestävä rakenne, nopea asentaa ja helppo 

pikakiinnitys 
•  Kastelukelan saa kiinnitettyä kätevästi seinälle, 

josta sitä on helppo käyttää ja tarpeen mukaan 
irroittaa mukaan pihan toiselle puolelle esim. 
auton pesua varten. 




Kastelupistooli 4:llä sumutustoiminnolla
•  Portaaton säätö peukalolla > erittäin helppo säätää 

vedenpainetta kovasta pesupaineesta kevyeen 
yrttien kasteluun. Tällä tuotteella on helppo tehdä 
kastelukannu tarpeettomaksi pienellä pihalla.







• 50 Avoimet Puutarhat tapahtumaan osallistuvalle puutarhalle lahjoitetaan 
2017 kevään uutuus tuotepaketti, joka sisältää:

–  Fiskars Waterwheel kastelukela 15 m 
–  Seinäteline  kastelukelalle
–  Kastelupistooli 4:llä sumutustoiminnolla
–  Pyörivä sadetin metallirunko, pyörillä

• Tuotepaketin saavilta puutarhoilta odotetaan:
–  Kastelutuotteiden testaamista jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
–  Kastelutuotteiden esittelyä vieraille ja mahdollisesti antaa vierailijoiden kokeilla 

uutuustuotteita
–  Tarjota mahdollisuus kuluttajille osallistua Fiskarsin 200 euron kastelutuotepalkinnon 

arvontaan (arvontalomake seuraavalla kalvolla)
–  Kaikkia arvontalomakkeita ei tarvitse lähettää postitse. Riittää ,että arvot yhden onnekkaan 

ja lähetät sen joko postitse Fiskarsille Juhani Lempinen, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki 
tai otat kuvan arvontalomakkeesta ja lähetät sen osoitteeseen 
juhani.lempinen@fiskars.com

Fiskars yhteistyö



•  Minkä kokoinen puutarha sinulla on?

                
                 0-150m2               150-300m2            300-500m2            -500m2

•  Mistä sait tietää Fiskarsin uusista kastelutuotteista?
•  TV
•  Internet
•  Avoimet puutarhat tapahtuma
•  Muu, mikä ________________________



Sähköpostiosoite:____________________________

Postitusnumero: _____________________________


Voita 200 euron edestä Fiskars 
puutarhatuotteita 
vastaamalla alla oleviin kysymyksiin!

Arvontalomake



Tuotteen kehityksen pääideana 
on HELPPOUS  
 
 




Fiskars Waterwheel kastelukela sisältää kaiken mitä 
tarvitset kastelun aloittamiseen!



Waterhwheel all-in-one 15m 
(letku paksuus 9mm)

Seinään kiinnitettävä

Ruohopidike
Kiinnitä pidike kelaan 
ja paina se nurmeen 

pitääksesi kelan 
paikallaan kastellessasi 

puutarhaa

Lisäosat
Kaikki tarvittavat 

lisävarusteet kelan 
sisällä. 

Silikoni tassut
Terassiystävälliset

Liitäntäletku

•  15m (13,5m +1,5 m) korkealaatuista letkua 9mm 
(3/8”) 

•  1 kpl liitin STOP mekaniikalla
•  Hanaliitin jossa kolme kokoa (yhteensopiva ½”, 

¾”, 1”)
•  Kastelupistoolin tuki
•  Kastelupistooli
•  Ruohopidike



All-in-one Kärrykela 20 m
•  Korkealaatuinen 13 mm letku
•  21,5 m (20 m +1,5 m) 
 
All-in-one Kärrykela 30 m
•  Korkealaatuinen 13 mm letku
•  31,5 m (30 m + 1,5 m)
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Kelat 20 m ja 30 m all-in ratkaisut



Tuotepakkauksissa kommunikoidaan kuinka 
suurelle pihalla tuote sopii
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Fiskarsin kastelutuotteet
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Fiskarsin kaikki kastelutuotteet

3 erikokoista 
kelaa:

15m     20m     
30m

7 eri letkua  2 x lisäosa
4 varaosaa

5 sadetinta4 kastelupistoolia

1 hanaliitin
3 liitintä
3 stop 
pikaliitintä
3 flow 
pikaliitintä



• Aplikaatio perustuu Google Mapsiin
• 1) Kuluttaja kirjoittaa osoitteensa
• 2) Rajaa pihansa kartalta
• 3) Apps kertoo mikä on puutarhan koko ja mitkä tuotteet sopivat hänelle.

• http://www.fiskars.fi/tuotteet/puutarhanhoito/kastelu/puutarhan-koon-
mittaustyokalu

Kuluttaja voi tarkistaa puutarhansa koon 
nettisivuillamme
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Kastelupistoolit ja suuttimet

Jet

Flow Control

Mist

Flow Control

Shower
Flat

Kastelusuutin
Korkealaatuinen.
Jokapäiväiseen käyttöön.
Portaaton säätö.
Miellyttävä kädensijan materiaali

Kastelupistooli
Korkealaatuinen.
Jokapäiväiseen käyttöön.
Miellyttävä kädensijan materiaali.
Ripustuskoukku mahdollistaa 
ripustamisen ja pitää pistoolin pään 
puhtaana.  

Kastelupistooli 4 
ominaisuudella
Korkealaatuinen, 4-ominaisuutta, 
portaaton säätö
Miellyttävä kädensijan materiaali. 
Ripustuskoukku mahdollistaa 
ripustamisen ja pitää pistoolin 
pään puhtaana.  

Jet

Jet

Mist

Mist



Kiitos


