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Velkommen til TagTomats Produktkatalog anno 2017.

TagTomat startede i 2011 som et frivilligt projekt, og her i 2017 laver vi som firma,

ud over et væld af skræddersyede, grønne urban gardening projekter, rådgivning for

boligforeninger og etablerer fælleshaver i det ganske land.

Ønsket om at skabe grønne fælleskaber har altid været den vigtigste drivkraft

for TagTomat. Ud over de produkter du finder i dette katalog, tilbyder vi ydelser

baseret på vores mange fagligheder som pt. er: Arkitekt, Tømrer, Byplanlægger,

Planteskolegartner, Landskabsarkitekt, Urban Designer mm.

Vi sælger via vores webshop på www.tagtomat.dk/butik eller ved større ordre via

fakturasalg.

Vi arbejder ud fra følgende principper

• TagTomat skaber rammerne og inspirerer til grønt gør-det-selv og gør-det-sammen •

• Fællesskabet er i centrum med plads til alle •

• Simple men effektive selvvandende dyrkningsmetoder •

• Open source – vi deler vores viden, lærer af hinanden og vokser i fælleskab •

• Vi dyrker ud fra økologiske principper •

• Du kan finde alle vores guides gratis på hjemmesiden •

VELKOMMEN 
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PRODUKTER 
Produkter og plantetilgang
Vi har hele pakken, når der skal skabes optimale rammer og inspiration til grønt gør-det-selv og gør-det-
sammen.
Vi producerer og leverer produkter, der gør det let at komme i gang. Vi fortæller historien bag og viser
processen. Og vi sørger for, at folk får en god oplevelse, så de får mod på at prøve det selv. Som
virksomhed brænder vi for at skabe grønne bæredygtige forretningsmodeller i byens rum.
Hos TagTomat går vi op i at vores produkter er funktionelle, lette at gå til, produceret så lokalt og så
bæredygtigt som muligt og gerne lavet af genbrugsmaterialer. Mange af vores produkter har vi selv 
designet og fremstillet på vores eget værksted, som ligger i Københavns Nordvestkvarter. De produkter vi 
ikke selv har kapacitet til, får vi produceret i tætte samarbejder med socioøkonomiske virksomheder i hele 
landet.
Vi dyrker altid efter økologiske principper, og bruger genbrugs- og standardmaterialer, der gør det let at
være bæredygtig i byen. Men vi er ikke dogmatiske. Vi prioriterer de løsninger, der sikrer, at vores kunder
får en god oplevelse med grønt gør-det-selv. 

Handelsbetingelser 
Læs vores handelsbetingelser på www.tagtomat.dk/handelsbetingelser/
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VEJEN TIL GRØNNE FÆLLESSKABER I BYEN
TagTomat – Vejen til grønne fællesskaber i byen 

‘TagTomat – Vejen til grønne fællesskaber i byen’ er både en guide og en inspirationsbog, som fokuserer 
på tidens stærkeste tendenser indenfor urban gardening, bæredygtighed og grønne byfællesskaber. 
Med inspirerende tekster og lækre illustrationer er bogen en invitation til, at du selv kan komme i gang 
med at udleve dine grønne visioner, hvad enten det er i egen have, på altanen, i baggården eller som 
professionel bybonde. Dyk ned i bogens univers og lad ildsjæle bringe inspiration til dig fra blandt andet 
Aarhus, Oslo, Stockholm, København og San Francisco.
Bogen blev i 2017 nomineret til en Danish Design Award.

Sælges via: tagtomat.dk/butik og showroom på Husumgade

Fåes i trykt udgave samt som E-bog. De 10 guides som er i bogen fåes også som en pixiudgave i 
webshoppen.
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FRØBOMBER
Æske med 2 frøbomber

Frøbomber er jordbolde lavet på jord, ler og frø. Frøbomber er typisk blevet brugt af guerilla-gartnere i 
kampen om at sprede mere biodiversitet og flere blomster i byen. TagTomats frøbomber indeholder en 
frøblanding med sommerblomster. Kast din frøbombe i byen et sted, hvor der er adgang til sol og regn 
eller læg den i en potte i vindueskarmen og se den spire.
Til frøbomberne følger en lille manual til at lave dine egne frøbomber og den er god som en gave til en, 
der holder af by og blomster.

Frøbomberne var nomineret til Danish Design Award 2016 – det er vi ret stolte af: Frø-bomb din by! Grøn 
front!

Sælges via: tagtomat.dk/butik og showroom på Husumgade
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DYRKNINGSKIT
Samlet dyrkningskit - materiale: plast og genbrugte flamingokasser

Grundpillen i TagTomat er vores selvvandende plantekasse lavet af en murerbalje, genbrugte 
flamingokasser, et par sodavandsflasker og et stykke fiberdug.

Vi sælger det som et komplet kit til at starte din egen selvvandende plantekasse-have.

I vores bog “TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber i byen” finder du en guide til hvordan du laver 
plantekassen, og du kan også finde en video på www.tagtomat.dk/guides som viser hvordan du laver det.

Sælges via: tagtomat.dk/butik og showroom på Husumgade
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KØKKENKASSEN
Lille Køkkenkasse i eg   h: 15, b: 17,5, l: 35,5cm
Mellem Køkkenkasse i eg   h: 15, b: 17,5, l: 55,5cm (kommer i 2017)
Stor Køkkenkasse i eg  h: 15, b: 17,5, l: 69,5cm

KøkkenKassen er en selvvandende krydderurteskjuler fra TagTomat og Værkstedet Made By Anders.

Selve vandingssystement består af genbrugte iskasser fra vores gode ven Isværket, og potterne køber vi 
så genbrugte som muligt fra vores forskellige leverandører af krydderurter.

KøkkenKassen version 2 er lavet af dansk 2. sorterings egetræ, som eksempelvis har flere knaster end det 
som bruges til snedkermøbler, det bliver normalt kasseret men vi synes det giver en flottere glød og spil i 
plantekasserne, og vægerne består af genbrugte stofrester eller karklude uden mikroplast.

KøkkenKassen kan bruges både ude og inde, og kan sættes på vores plantestativ med vores 
specialdesignede beslag.
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PLANTEKASSEMODULER 
Plantekassemodul bænk - h: 48, b: 48, l: 95cm
Plantekassemodul lav el. høj - h: 48, b: 48, l: 95cm - b: 48, h: 77, l: 95cm
Plantekassemodul disk - h: 77, b: 48, l: 95cm
Plantekassebænk i lærketræ - h: 48, b: 48, l: 180cm

Vores Plantekassemodul er ideelt til dig som vil skabe rum og afgrænsning på din terrasse, altan eller som 
indendørs rumdelere eller disk på et kontor.

Plantekasserne er som vores øvrige produkter selvvandende, og er ideelle til større stauder, frugtbuske 
eller klatreplanter såsom kaprifolie. Når de står indendøre anbefaler vi at der bruges luftrensende planter.

Ved at kombinere Plantekassemoduler med og uden planter i får du et varieret miljø, som på kort tid 
skaber en oase på fortovet, ved fælleshuset eller på tagterrassen.

Sælges via: tagtomat.dk/butik

Billede af: Kristine Kiilerich

Billede af: Kristine Kiilerich
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KLIKBEDE
XS Klikbed - h: 20, b: 88, l: 88cm (155 liter)
S Klikbed - h: 20, b: 88, l: 118cm (210 liter)
M Klikbed - h: 20, b: 118, l: 118cm (280 liter)
L Klikbed - h: 20, b: 178, l: 88cm (315 liter)
XL Klikbed - h: 20, b: 178, l: 118cm (420 liter) 

Klikbedene i lærketræ kan kombineres på forkellige måder. Et fleksibelt produkt, som giver dig mulighed 
for at indrette præcis det haverum,du ønsker. Vi anbefaler at bedet maksimalt er 118cm bredt og så 
178cm langt, da du skal kunne nå ind til midten af bedet fra begge sider. De kommer som standard i 
højden 20 cm, men kan være helt ned til 10 cm, og springer så 10 cm op. Det er set at de kan bygges op 
til 60cm i højden.

Lærketræ er fra naturens side hærdet med meget harpiks, den forventede levetid er 8-10 år uden at 
højbedene behandles med træbeskyttelse.

Sælges via: tagtomat.dk/butik
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PLANTEKUMME I CORTEN
Stor Plantekumme alene eller m. bænk - h: 40/44, b: 40, l: 120cm (192 liter)  
Stor Plantekumme kombineret bænk og plantekasse - h: 47, b: 40, l: 120cm (192 liter) 
Lille plantekumme alene, m. plantekasse eller m. bænk - h: 40/44/47, L: 80 cm (128 liter)

Vores plantekummer i cortenstål er lavet i 2 mm stål, og er afsluttet med en 3 cm kant i toppen. 
Plantekasserne kan enten fyldes med jord, eller du kan sætte en af vores selvvandende plantekasser ind 
i den og få skabt en fin selvvandende have på din altan eller terrasse.Plantekummerne har en bundplade 
med huller til dræn, hvori der er påsat fem kraftige hjul. Plantekumme kan fås med eller uden hjul. 
Hjulene gør plantekummen 4 cm højere.

Vores højbede kan afhentes på vores værksted på Glentevej 70, eller vi kan levere med fragtmand eller 
cykelbud. Hvis du ønsker levering så skriv en mail når du har lagt din ordre, så finder vi en løsning.

Sælges via: tagtomat.dk/butik



15

TagTomat I Produktkatalog I 2017 

Produkter Tilbehør

HØJBED I CORTEN
Højbed kvadratisk - h: 40, b: 40, l: 120cm (192 liter)
Højbed smalt - h: 40, b: 120, l: 120cm (576 liter) 

Vores højbede i cortenstål er lavet i 2 mm stål, og er afsluttet med en 3 cm kant i toppen. Højbedet står 
flot i haven og højden gør det nemt at pleje dine planter. Den har ingen bund og placeres direkte på 
jorden, så rødderne har mere plads.

Vores højbede kan afhentes på vores værksted på Glentevej 70, eller vi kan levere med fragtmand eller 
cykelbud. 

Sælges via: tagtomat.dk/butik
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MOBILT HØJBED
Mobilt højbed lav model - h: 77, b: 97, l: 130cm (300 liter)
Mobilt højbed høj model - h: 97, b: 97, l: 130cm (300 liter)
Mobilt højbed på klink lav model - h: 77, b: 97, l: 130cm (300 liter)

Vores selvvandende højbedsmøbel er lavet af så meget genbrug som muligt. Vi køber store 
fødevaregodkendte plasttanke fra industrien og bygger dem om til selvvandende plantekasser med op 
til 300 liters vandreservoir. De fåes i to højder, og kan pakkes ind i eksempelvis brædder på klink eller 
lodrette terrassebrædder, hvis man ønsker noget andet end genbrugslook.

Højbedsmøblerne kan leveres med eller uden jord, vi kan plante dem til for jer, eller vi kan afholde en 
workshop sammen med jer, hvor vi I fællesskab fylder plantekasserne op og planter dem til.

Med en bund af palle kan højbedet flyttes med en palleløfter - et mobilt højbed til mindre træer. Pga. det 
store vandreservoir skal der kun vandes ca. hver 3. uge på en normal sommer.

Sælges via: tagtomat.dk/butik

Billede af: Kristine Kiilerich Højbed med klink beklædning
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TØNDEBED
Selvvandende tøndebed -  vandreservoir ca. 60 liter, jordvolumen ca. 120 liter

Selvandende tøndebed lavet af genbrugsmaterialer. Inderbeholderen er fødevaregodkendt. Tønderne fåes 
i sort med TagTomat logo på, eller med forskellige benzinfirmaers logoer på.

Ideelt til krydderurter, mindre frugtbuske eller æbletræer. Vi hjælper gerne med at finde den optimale 
beplantning og leverer også tilplantet hvis ønsket.

Olietønderne kan smidte af på det underlag det står på, da bunden kan ruste en smule.

Sælges via: tagtomat.dk/butik
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JORD
Champost Plantesæk drivhusblanding 50 L  Champost Planteskolejord 50 og 3000 L   
Champost Højbedsmuld 900 L   Champost Spagnumfri krukkejord 1000 L
Champost Jordforbedring 50 og 3000 L  Champost Vækst-ler 10 L    
Champost Tagjord 1000 L    Champost Surbund 3000 L
Champost Dækbark 2500 L 	 	 	 	 Champost	Træflis	2500 L
Champost Havsand 750 L 

Vi har et stort udvalg af forskellige typer jord fra Champost. Spørg vores faglige medarbejder og få råd og 
vejledning, til valg og sammensætning af de forskellige jordtyper. Ideelt til brug ved arbejdsweekender.

Vi leverer jord i bigbags til din kantsten i hele landet, og du kan bestille og hente små sække ved vores 
værksted eller showroom. Vi kan også levere hele eller halve paller med sække i hele landet.

Alle vores priser på bigbags på hjemmesiden er inklusive levering. Se mere på www.tagtomat.dk/butik
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BESLAG TIL KØKKENKASSER  
Hængebeslag - beslag findes med dybten 29, 35, 45, 55, 65 eller 75mm 
Spændebeslag - spændes mellem altanværn og KøkkenKasse, bolte fås i 5 og 8cm  
Vægbeslag - den ene del monteres på vægen, den anden på køkkenkassen

Vores beslag til Køkkenkasser er enten i rustfri stål eller galvaniseret stål og kan benytte både ude og 
indedørs. 

De to beslags typer giver mulighed for at montere både på vandret eller lodrette emner alt afhængig af 
hvordan din altan er udformet.

Alle beslag er produceret i Danmark.

Sælges via: tagtomat.dk/butik

Hængebeslag i forskellige dybter

Spændebeslag 

Hængebeslag monteret på køkkenkassen

Vægbeslag



Billede af: Kristine Kiilerich
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