
WAT IS HOH?

WAT HET IS

WAT DOET HET?

HOE HET WERKT

HOH! ONDERHOUD

PLANTS OM TE GEBRUIKEN 

De HOH staff wenst u veel plezier!!

KIEZEN!1 INVOEGEN!2 HANGEN!3

Het is een huis decoratie waarmee u kunt experimenteren met 'verticaal groen'. Een innovatief product dat je voor de 
eerste keer helemaal  de vrijheid geeft om je eigen kleine composities en collages te maken met behulp van deze nieuwe 
groene loofdimensie in je huis.

HOH! is ideaal voor alle milieus (omgevingen) en concentreert op kleine schaal de verticale technologie met een natu-
urlijke onderlaag of substraat: de bovenste laag  verdeelt en geeft water perfect aan elk substraat, met dezelfde techniek 
die al jaren succesvol is gebruikt bij het creëren van enorme groen gebladerte muren. Het extra water wordt verzameld in 
een lade onderaan die een praktische kraan voor drainage heeft.

Het observeren van het algehele effect van deze nieuwe dimensie is een fascinerende ervaring. De planten op natuurlijke 
wijze te winnen tegen de kracht van de zwaartekracht, waardoor u unieke meesterwerk dat elke dag evolueert. Het is 
echt een levend beeld dat over de tijd verandert, en wat zich aan uw persoonlijke smaak en eisen aanpast.U bepaalt de 
planten varieteiten die worden gebruikt en de manier waarop ze worden weergegeven!

Indoor tropische planten zijn de meest geschikte planten voor dit soort van collage van bladeren zoals: Spathiphyllum, 
Anthurium, Calathea, Chlorophytum, Pumila rubberen planten, Marante, Pothos, Syngonium en vele anderen. U hoeft 
alleen maar uw eigen creativiteit te verkennen om het verbazingwekkende effect dat uw verticale opstelling zal geven, te 
ontdekken. HOH! is verkrijgbaar in wit en is gemakkelijk gepersonaliseerd/gemodificeerd.

De plant wordt besproeid door een glas water in het bovenste bassin te gieten. Het substraat moet altijd vochtig gehoud-
en worden: dit kan worden gecontroleerd door het gebied in de buurt van de wortels aan te raken. Maak je geen zorgen 
als je denkt dat je het te veel water hebt gegeven: zet de bak over de gootsteen en hou het voorzichtig schuin naar de 
rechterkant zodat overmatig water weg kan lopen via de afvoerkraan. Als u het in plaats daarvan vergeet om water te 
geven en het substraat helemaal droog is, moet u gewoon HOH in een container vol met water zetten om zich laten vol te 
zuigen en laat het daar tot het substraat zo veel water heeft geabsorbeerd als mogelijk, daarna laat u het in the wastafel 
achter om overmatig water af te voeren.

Het substraat is gemaakt van Sphagnum mos, een natuurlijke vezel die in staat is om tot een maximum van twintig keer 
z'n eigen gewicht in water vast te houden. Hiermee kunt u de optimale vochtigheid behouden die nodig is voor de 
verzorging van tropische planten. Het enige wat u hoeft te doen is uw keuze te maken uit de planten varieteiten in 9/10 
cm potten van uw lokale tuincentrum. Verwijder voorzichtig de overmaat aan grond van de wortels van de planten, spoel 
de wortels met water en plaats dan uw plant in een van de gaten.Verwijder het substraat om ruimte te maken voor alle 
plantenwortels, gebruik dan het overgebleven substraat om de wortels te bedekken. Als laatste, giet een glas water in de 
bovenste lade. De planten zullen ongeveer drie / vier dagen nodig hebben om zich aan het substraat aan te passen. In de 
hierna volgende tien dagen zullen de planten gaan opleven en ze zullen beginnen op te bloeien in hun nieuwe dimensie.
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