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FORKLARING AF SYMBOLER

Nem at holde

Moderat

Krævende Vandes ca. 1 gang 
hver uge

Vandes ca. 1 gang hver 
anden uge

Vandes når jorden 
er tør

Nem at holde

Trives bedst i 
indirekte lys

Trives bedst i en lys 
placering



STRELITZIA NICOLAI 
AUGUSTA

En særlig version af den “originale” Stretlizia Nicolai. Stueplanten breder sine 
blade i en flot og ofte symmetrisk V-form.

Augusta planten er til indendørs brug, for dig som vil bringe en lille del af 
troperne hjem til stuen. Dens store grønne blade får ofte revner, hvilket er 
naturligt for denne art. For hvert nyt blad, som Strelitzia Nicolai Augusta 
sætter, vil planten typisk vokse 10-15 cm i højden. Med tiden kan den blive 
flere meter høj, så det er en fordel at have højt til loftet.
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STRELITZIA NICOLAI 

På dansk “Hvid paradisfugl” – er en klassisk stueplante, som vil bringe en 
del af troperne hjem til stuen. Stueplanten stammer fra Sydafrika, men er 
sidenhen introduceret til mange steder i verden. Den findes mange steder 
på Bali og i Los Angeles, hvor den i sidstnævnte by er områdets “blomster 
emblem”. Den er valgt til at repræsentere byens varme geografiske placering. 
Navnet, “hvid paradisfugl” kommer af, at planten (under de rette forhold), kan 
blomstre en hvid blomst, som ligner en fugl.

Navnet Strelitzia er opkaldt efter den engelske dronning Charlotte, som var 
født i det tyske område Mecklenburg-Strelitz. Dronning Charlotte var hustru 
til Kong George III, som var en entusiastisk botaniker. Dens store grønne 
blade får ofte revner, hvilket er naturligt for denne art. For hvert nyt blad, som 
Strelitzia Nicolai sætter, vil planten typisk vokse 10-15 cm i højden. Med tiden 
kan den blive flere meter høj, så det er en fordel at have højt til loftet.
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STRELITZIA 
REGINAE 

På dansk “Hvid paradisfugl” – er en klassisk stueplante, som vil bringe en 
del af troperne hjem til stuen. Stueplanten stammer fra Sydafrika, men er 
sidenhen introduceret til mange steder i verden. Den findes mange steder 
på Bali og i Los Angeles, hvor den i sidstnævnte by er områdets “blomster 
emblem”. Den er valgt til at repræsentere byens varme geografiske placering. 
Navnet, “hvid paradisfugl” kommer af, at planten (under de rette forhold), kan 
blomstre en hvid blomst, som ligner en fugl.

Navnet Strelitzia er opkaldt efter den engelske dronning Charlotte, som var 
født i det tyske område Mecklenburg-Strelitz. Dronning Charlotte var hustru 
til Kong George III, som var en entusiastisk botaniker. Dens store grønne 
blade får ofte revner, hvilket er naturligt for denne art. For hvert nyt blad, som 
Strelitzia Nicolai sætter, vil planten typisk vokse 10-15 cm i højden. Med tiden 
kan den blive flere meter høj, så det er en fordel at have højt til loftet.
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SNOET GUMMITRÆ

Her får du en smuk plante, der er kendt for sin specielle snoede stamme. 
Samtidig har et Snoet Gummitræ de flotteste mørke gummiblade, og planten 
vil uden tvivl pynte i dit hjem.

Et Snoet Gummitræ er nemt at holde, og du kan placere stueplanten mange 
forskellige steder i dit hjem, da det er en meget robust plante.
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OPSTAMMET 
GUMMITRÆ

Her får du en smuk plante, der er kendt for sin tykke stamme. Samtidig har et 
Opstammet Gummitræ de flotteste mørke gummiblade, som en flot fylde og 
volume.

Selve kronen er ret tung, så du skal være opmærksom på, at planten kræver 
en stor krukke.
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FICUS ELASTICA 
TINEKE

Også kendt som broget gummifigen – er en ideel indendørsplante med dens 
smukke robuste blade, der giver et tropisk udtryk til dit hjem.

Denne plante har det bedst i et rum med lys, gerne tæt på et vindue. Pas dog 
på med at placere den i direkte sollys, da dette kan give solskoldninger på de 
store blade.
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OPSTAMMET FICUS 
AUDREY

Er en smuk stueplante der med dens smukke robuste blade og store 
stamme, giver et tropisk udtryk til dit hjem.

Opstammet Ficus Audrey har det bedst i et rum med lys, gerne tæt på et 
vindue, pas dog på med at placere den i direkte sollys, da dette kan give 
solskoldninger på de store blade.
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FLERSTAMMET 
VIOLINFIGEN

Flerstammet Violinfigen er oprindeligt fra Vestafrika. Planten er karakteriseret 
af dens smukke store violinformerede blade der fungerer som et smukt 
subtropisk indslag i indretningen. Denne plante kan under de rette 
forudsætninger blive rigtig høj, faktisk helt op til 12 meter i naturen. Hjemme i 
stuen bliver den dog typisk ikke højere end 3 meter.
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OPSTAMMET 
VIOLINFIGEN

Er oprindeligt fra Vestafrika. Den er karakteriseret af dens smukke store 
violinformerede blade der giver et smukt subtropisk indslag i indretningen.

Opstammet Violinfigen er en nem plante at pleje, og den er derfor særligt 
egnet til dig, som ikke helt har grønne fingre endnu. Den kan stå mange 
steder i hjemmet og er generelt meget robust. Den er glad for lys, men trives 
også i skygge. Placerer du den et sted med meget lys vil den dog vokse 
relativt hurtigt og omvendt. Det er dog vigtigt, at den ikke får direkte sol om 
sommeren, da det vil skolde bladene.
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FORGRENET 
VIOLINFIGEN

Er oprindeligt fra Vestafrika. Den Forgrenede Violinfigen er kendetegnet ved 
at stammen deler sig som grene – heraf navnet forgrenet – hvilket giver en 
fantastisk dynamik i boligen. Træet er levende og plantens grene vil forsætte 
med at vokse. Det er derfor en stueplante, som kan trimmes og rettes til 
løbende, som man ønsker.

En Forgrenet Violinfigen er en nem plante at pleje, og den er derfor særligt 
egnet til dig, som ikke helt har grønne fingre endnu. Den kan stå mange 
steder i hjemmet og er generelt meget robust. Den er glad for lys, men trives 
også i skygge. Placerer du den et sted med meget lys vil den dog vokse 
relativt hurtigt og omvendt. Det er dog vigtigt, at den ikke får direkte sol om 
sommeren, da det vil skolde bladene.
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FICUS LYRATA 
VIOLINFIGEN

Også kendt som Ficus Lyrata, er oprindeligt fra Vestafrika. Den er 
karakteriseret af dens smukke store violinformerede blade der giver et smukt 
subtropisk indslag i indretningen.

Violinfigen er en nem plante at pleje, og den er derfor særligt egnet til dig, 
som ikke helt har grønne fingre endnu. Den kan stå mange steder i hjemmet 
og er generelt meget robust. Den er glad for lys, men trives også i skygge. 
Placerer du den et sted med meget lys vil den dog vokse relativt hurtigt og 
omvendt. Det er dog vigtigt, at den ikke får direkte sol om sommeren, da det 
vil skolde bladene.
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FICUS ROY VELVET

Er en smuk indendørsplante, der med sine store grønne blade vil give dit 
hjem nyt liv med et tropisk udtryk.

Denne plante har det bedst i et rum med lys, gerne tæt på et vindue. Pas dog 
på med at placere den i direkte sollys, da dette kan give solskoldninger på de 
smukke store blade.
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OPSTAMMET 
MONSTERA

Eller som i Danmark kender som Fingerphilodendron, er en klassisk 
stueplante, der har fået en kraftig revival de seneste år. Den er populær, da 
det er en god begynderplante, som ikke kræver meget erfaring ift. at trives.

Den er kendetegnet ved dens smukke store blade, som med alderen får 
dybe fliger, der giver et flot tropisk indslag i hjemmet. Den Opstammede 
Monstera kommer på en ”Mos-stok”, som giver Monsteraen et anderledes 
look, men også hjælper på vækstretningen af planten.

16



MONSTERA
DELICIOSA

Invitér junglen med ind med en af de hippeste planter, som har fået en stor 
revival de seneste år.

Monstera Deliciosa er en nem og robust  plante karakteriseret af dens 
smukke blade med de dybe fliger, der kommer med tiden alt efter hvor 
meget sol den udsættes for. Denne plante har forudsætningen for at vokse 
sig stor og voluminøs under de rette forudsætninger.

Monstera Deliciosa er nem let at holde, og kan placeres i de fleste omgivelser 
– dog vokser den bedst og hurtigst omgivet af sollys. Pas dog på med at 
placere den i direkte sollys, da dette kan give solskoldninger på de store 
blade. Rotér gerne planten, så den udsættes for sol fra alle vinkler.
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MUSA DWARF

Også kaldet Bananpalme – er en flot og fyldig plante perfekt til dig der vil 
bringe en lille del af troperne hjem til stuen..

En Musa Dwarf sætter hele tiden nye blade og efterhånden som de nye 
folder sig ud, vil de gamle blade visne og falde af. Du skal derfor ikke være 
bange for at klippe de gamle blade af. Den vokser relativt hurtigt.

Din Musa Dwarf skal have masser af vand, og du kan være sikker på at den får 
nok med vand, når den selv begynder at dryppe vand fra sine store grønne 
bananblade. Om sommeren kan det være flere gange om ugen. Om vinteren 
skal den dog vandes væsentligt mindre.
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KENTIAPALME

Den populære Kentiapalme er en perfekt plante til dig, som vil bringe en lille 
del af troperne hjem. Karakteriseret af dens elegante lange blade der falder 
smukt fra plantens midte, hvilket giver tankerne hen på sommer og sol.
Kentiapalmen kan opnå en imponerende højde på 3 meter under de rette 
forhold, men er ikke en stueplanter der vokser hurtigt.

Kentiapalmen popularitet hænger også sammen med, at den er let at passe. 
Den kan placeres i de fleste omgivelser og kan endda stå mørkt – dog vokser 
den bedst i et lyst rum.

Der findes mange variationer, og kvaliteten kan været meget svingende af 
Kentiapalmer –  vi har derfor allieret os med en leverandør der kun levere et 
absolut klasse 1 produkt.
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VEITCHIA PALME

Er en meget dekorativ fjerpalme fra Asien, som også går under navnet 
“Julepalmen”

Palmen vokser relativt hurtigt. Den har en elegante og brede blade med en 
savtakket kant, der hænger ned. Placeringen skal være i fuld sol, og det er 
vigtigt Veitchia Palme får lys selv om vinteren.
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DRACAENA JANET 
LIND 

Har flere stammer, og har dermed en god fylde. Stueplanten er oprindeligt fra 
Afrika. I Afrika bliver planten omtalt som Dragon Blood Tree.

Dracaena Janet Lind kræver minimalt vedligeholdelse, du skal blot vande den 
hvert anden uge.

Planten kan stå i delvis skygge, og er derfor velegnet til kontor, og mørke 
hjørner i hjemmet.
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ALOCASIA ZEBRINA

Oprindeligt fra troperne – er en smuk og fyldig indendørsplante, karakteriseret 
af dens zebra-mønstrede stilke.

Placér din Alocasia Zebrina i et lyst rum, dog uden direkte sollys da dette kan 
beskadige de smukke blade. Det er en god ide at vende denne plante af og til 
for at undgå skævhed, da den vokser mod lyset.

Det er vigtigt at give denne plante rigeligt med vand, så jorden omkring den 
aldrig bliver helt tør. Dog skal man også passe på ikke at overvande den, men 
derimod holde jorden fugtig.
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PHILODENDRON 
CONGO ROJO

Er en voluminøs stueplante med store, hjerteformede blade. De store, rødlige 
blade giver et udtryk af luksuriøst i hjemmet. Planten vokser ikke så meget i 
højden, men vil til gengæld bredde sig ud, under de rette forhold.

Planten stammer fra Central- og Sydamerika, Hvor klimaet er utrolig fugtigt og 
varmt.

Undgå direkte sollys, men den skal stå lyst, da det giver flere fligede blade. 
Undgå træk og vandes med måde, da den tåler udtørring.
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ALOCASIA 
LAUTERBACHIANA

Også kendt som “Elefantøre på grund af sine store blade – er en ideel 
indendørsplante, der med sikkerhed vil give dit hjem et nyt og eksotisk 
indtryk.

Placér din Alocasia Lauterbachiana i et lyst rum, dog uden direkte sollys da 
dette kan beskadige de smukke blade. Det er en god ide at vende denne 
plante af og til for at undgå skævhed, da den vokser mod lyset.

Det er vigtigt at give denne plante rigeligt med vand, så jorden omkring den 
aldrig bliver helt tør. Dog skal man også passe på ikke at overvande den, men 
derimod holde jorden fugtig.
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OLIVENTRÆ MED 
TYK STAMME

Er en ideel stueplante til indendørs brug for dig, som vil bringe en lille del af 
middelhavet hjem til stuen. Træets smukke krone, og krogede grene vokser 
langsomt,

Oliventræ kan blive flere hundrede år gamle, så plejer du dit træ ordentligt, vil 
du kunne nyde dit træ i mange år.

Oliventræet trives bedst i masser af sollys.Af denne grund kan man sagtens 
sætte sit træ udenfor i de varme måneder på året, men da oliventræet ikke 
tåler (kraftig) frost, bør det stå indendørs i vinterperioden.
Oliventræet har godt af at tørre ud mellem vandinger, så pas på med ikke at 
overvande det.
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OLIVENTRÆ MED 
TYND STAMME

Er en ideel plante til indendørs eller udendørs brug, for dig som vil bringe 
en lille del af middelhavet hjem til hus eller have. Træets smukke krone 
og krogede grene vokser langsomt, og træet kan blive flere hundrede år 
gammelt.

Oliventræet trives bedst i masser af sollys. Af denne grund kan man sagtens 
sætte sit træ udenfor i de varme måneder på året, men da træet ikke tåler 
kraftig frost anbefaler vi, at det skal være indendørs i de hårde vintre. Som 
tommelfinger regel siger man, at temperaturer under 3 grader er skadeligt for 
træet.
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