
De tuin die voor 
zichzelf zorgt



Altijd vanzelf de juiste hoeveelheid water voor de planten in 
je tuin, op het balkon, je gazon of de haag. Het kan met de 
beregeningssystemen van SummerRain. Van professionele 
kwaliteit en toch verrassend gemakkelijk zelf aan te leggen! 
Kies uit plug & rain sets op maat, geschikt voor de meeste 

tuinen en planten. Let it rain!

Het plug & rain 
beregeningssysteem

voor iedereen
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Professioneel én
simpel aan te leggen. 
Geen speciale kennis 
nodig! Iedereen kan het 
systeem zelf aanleggen.

Modulair gemak. 
Eenvoudig met losse modules uit te breiden. 
Besproei gemak voor je complete tuin!

Bespaar tot wel 70% water per jaar. 
Uitgebalanceerde waterdosering. Ook voor 
de juiste wateropname bij de wortels.

Planten water 
geven met je telefoon.

Stel met de SummerRain 
besturingscomputer  

in op welke momenten je 
planten water krijgen.



Druppelset 
bloempotten

Voor balkon, 
patio of tuin.

De perfecte set om
de planten in jouw

bloempotten water te
geven. Compleet met 
alle onderdelen voor 
5 of 10 bloempotten.
Waterbesparend en 

modulair, dus makkelijk 
uit te breiden!



Druppelset 
borders & hagen

Eenvoudig uit
te breiden

Ideaal om je borders en hagen dicht 
bij de wortels gemakkelijk te 

bewateren. Compleet met alle 
onderdelen voor 25 m of 50 m. 

Aanleggen en uitbreiden is heel 
eenvoudig.



Sproeiset borders

Sproeiset gazon

Met vrijwel 
onzichtbaar  

pop-up systeem 

Water op de 
juiste plekken

Gazonset met 4 of 6 pop-up 
sproeiers die 16 m2 of 35 m2 gazon 

water geven. Je kunt deze complete 
set eenvoudig uitbreiden met 
de meegeleverde koppeling.

Alles wat je nodig hebt om jouw
borders van bovenaf te 

besproeien. Per set van 4 
wordt 16 m2 border bewaterd. 

Verkrijgbaar met 4 of 8 sproeiers 
(8 voor 35m2). Eenvoudig met 

extra sets uit te breiden.



Afgestemd op 
jouw tuin

Heb jij een grote tuin, 
een balkon of een kleine 
groenstrook? Planten in 

potten en bakken, een gazon 
of een heg? Er is altijd een set 

die perfect bij jouw wensen 
en tuinsituatie past. Of het 
nu een handbediend of een 

computergestuurd systeem is. 
Met SummerRain krijg je een 

passende oplossing, 
met gemak voorop!

Langere levensduur 
van planten

Met SummerRain krijgen 
jouw planten op een 

optimale manier water. 
Regelmatig en precies 
goed gedoseerd. Dat 

maakt ze beter bestand 
tegen ziektes en luis. Zo 
verleng jij de levensduur 

van je planten sterk!

Geen 
waterverspilling

Jouw tuin krijgt de 
juiste hoeveelheid water. 

Op het juiste tijdstip en op 
de juiste plaatsen. Dat is 

fijn voor je tuin en het 
milieu. Want met jouw 
beregeningssysteem 

voorkom jij niet alleen 
dat je water verspilt. 

Je maakt jouw tuin ook 
nog eens duurzamer.

Weinig werk, 
maximaal genieten

Bij SummerRain gaan 
we voor jouw gemak. 
Verwacht dus geen 

ingewikkelde instructies 
voor de installatie. 

Alles is prettig eenvoudig 
en overzichtelijk. 

Plug & rain!

SummerRain is onderdeel vanMeer info? Scan
de QR code of kijk op 
summerrain.nl




