


Land  Højbede
Land Højbede er plantekasser i 
jern, som danner en flot ramme om 
grøntsager & blomster i en moderne 
have. 

Højbedene samles nemt af sider 
i forskellige længder, der kan 
kombineres på utallige måder.



SnegLeHegn





Højbede er Høybed
är odLingSbänkar

are raiSed bedS





Lands mobile højbede med hjul gør det let og 
hurtigt at flytte rundt på plantekasserne. Med 
en høj og tæt beplantning er højbedene ideelle 
som grøn, mobil læskærm på terrassen eller 
som rumopdeler i stuen.

MobiL
friHed



krukker



Nyhed i 2013: Det krukkede højbed! Opbyg  
krukker med bred kant, pyramider med bred 
bund eller en dekorativ kombination.



eSPaLier



TerraSSeLiv & grønne Tage

eSPaLier



“SPecifikaTioner”
ruST gaLvaniSereT

40cm

60cm

80cm

Længde:

120cm

Højde: 

25cm

Materialetykkelse: 1,25mm

Lands klassiske højbede i jern er 25 cm høje 
planterkasser sat sammen af sidestykker i fire 
forskellige længder. De samles let og hurtigt, 
uden brug af værktøj. 

Materialerne er enten galvaniseret jern eller 
råjern, som får en smuk rusten overflade. Til 
fremstillingen bruges ingen giftige kemikalier, 
som kan forurene jorden i bedene. 

Emballagen består af biologisk nedbrydelig 
bølgepap med vandbaserede trykfarver og en 
majsbaseret lim. Den er helt fri for giftstoffer og 
kan bruges som fyld i det nyanlagte højbed.



LiSbeTH Hviid SæT



Land Højbede er en familiedrevet virksomhed med base på 
det gamle mejeri i Langkær i Midtjylland. I mere end 120 år 
har mejeriet dannet rammen om lokalt forankret produktion til 
kunder både lokalt og globalt - fra smør og mælk, over stearin-
lys og boligtekstiler, til plantekasser i metal.

deT
gaMLe
Mejeri

1888: Langkær Mejeri stiftes 
af tre lokale gårdmænd.

1973: Thule Jessen og Marie 
Sohl overtager de nu nedlagte 
mejeribygninger. 

1976: Under navnet Marie Sohl 
design begynder de at pro-
ducere boligtekstiler. Flere af 
Langkærs kvinder og skolepiger 
bliver ansat i systuen.

1999: Marie og Thule sælger 
Marie Sohl design og søger 
nye udfordringer.

Marie
SoHL
deSign



2002: Thule ser nogle højbede og får ideen til 
højbede i metal. Et nærliggende metalfirma 
hjælper med at udvikle det enkle og fleksible 
princip bag Land Højbede. 

2003: Land Højbede debuterer på design-
messen Formland og får årets Formland Pris 
for nyt og innovativt design.

2005: Efter to års salg til planteskoler og byggemarkeder 
laver sønnen Søren og svigerdatteren Anne en netbutik på 
www.landhave.dk, og pludselig går det stærkt.

Land
Højbede

I 2012 går Land Højbede ind i firmaets 10. sæson med masser 
af nye, men stadig dansk producerede varer på hylderne på 
lageret i Langkær - alle baseret på det oprindelige princip 
med fleksible, modulopbyggede plantekummer. Se alle produk-
terne i netbutikken www.landhave.dk.
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www.landhave.dk
Langkærvej 8 • 7330 Brande • Ring +45 4029 5999 • info@landhave.dk

www.landgarden.se
Västra Råhagsvägen 10 • 434 94 Vallda Sandö • Ring +46 0705-801637 • info@landgarden.se

www.solfang.no
Bergerveien 35 • 1450 Nesoddtangen • Ring +47 9757 4556 • shop@solfang.no


