Guldkannan Towa i verkligheten.
Guldkannan Towa® som blivit en grön symbol för kretslopp,
har funnits i sju år, med uppemot tio tusen användare,
som alla nu hittat en möjlighet till att bidra till miljöarbetet i vardagen.

Guldkannan är en kombination av vattenkanna och mobil
toalett för att bekvämt kunna ta tillvara guldvattnet, som
är den bästa näringen för allt som växer. Detta enligt forskarna på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).
Towa har fått såväl
design- som miljöpriser
och stipendium för ett
mer hållbart samhälle
och är representerad på
två muséer i Stockholm,
Tekniska och Nordiska.
På vår hemsida
www.guldkannan.se

kan du köpa
Guldkannan för
695 kr inkl. frakt
inom Sverige,
ett smidigt sätt
att handla, med
leverans inom ca en
vecka. Men många
vill se Guldkannan
i verkligheten, så
nu länkar vi direkt
från hemsidan till
de butiker som
säljer Guldkannan.

Helsvensk produkt, gedigen i minsta detalj. Ett skarpt inlägg i
miljödebatten och en möjlighet för alla att bidra till en bättre
miljö och frodigare växtlighet.

Rätt
höjd
att
sitta
på
och
att
vattna
med.

Tipsa din lokala handlare.
Fråga efter Guldkannan i de
butiker du besöker (blommor,
trädgård, inredning, bygg,
present, vvs, design, eko, kompost, närodlat etc) så sprider du
budskapet om kretslopp och
hållbar utveckling. Samtidigt
som fler får möjlighet att se
Guldkannan i verkligheten.

I vimlet på Trädgårdsmässan
finns Guldkannan i verkligheten och många vet nu vad
det är, vattenkanna och potta
i ett. Hela familjer provsitter och investerar för miljöns
bästa, men också för att det
är bekvämt, praktiskt och
ekonomiskt.

Arvika: Högvalta Handelsträdgård. Askersund: Kalles Trädgård. Bålsta: Lillsjöns Trädgård. Enhörna: Wexthuset. Göteborg: Botaniska trädgården.
Hägersten: Anne Blom. Jörlanda: Hartills trädgårdar. Klippan: Boutique Nytt & Nött. Kristianstad: Solhaga Garden.
Laholm: Hallandsåsens Växtbutik. Linköping: Färg & Måleriprodukter. Långasjö: Galleri Garvaregården. Mariehamn: Värmekällan.
Nacka: Källtorps trädgård. Norrköping: Färg & Måleriprodukter. Nykvarn: Butik many things. Nyköping: Trädgårdsmakaren.
Rimbo: Växplats Nybyn. Solna: Kompostcenter. Stavsjö: Hemma i Stavsjö. Tyringe: Kristinelunds Trädgård. Växjö: Wederslöf Byggnadsvård.
Värmdö: Saltarö allé Marias växter och café. Älmhult: Älmhults fröhandel. Se ev. fler butiker på www.guldkannan.se.
Guldkannan AB | Tel. 08-98 55 99 | info@guldkannan.se

