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15 års erfaring

  Køb på nettet - nemt og sikkert!

Kundeservice: man-fre. kl. 9.30-17.00 på 

75 45 79 00

www.mcs-data.dk
Bestil på nettet eller ring til kundeservice

Få Danmarks bedste bud på tusindvis af billige kontorartikler, samt 
printerpatroner og toner til alle printere. Vi gir' dig hurtig levering, 

30 dages fuld returret og Danmarks bedste kundeservice!

            Se vores aktuelle tilbud på kontorartikler på forsiden!

Canon
Køb mindst 2 blækpatroner
til Canon og få den 
billigste til kun kr. 1,-
Indtast “stue” i rabatfeltet i hjemme- 
sidens indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆKPATRON 1,-

HP
Køb mindst 2 blækpatroner
til HP, og få den 
billigste til kun kr. 79,-
Indtast “kælder" i rabatfeltet i hjemme-
sidens indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆKPATRON 79,-

Epson
Køb mindst 2 blækpatroner
til Epson, og få den 
billigste til kun kr. 1,-
Indtast "køkken” i rabatfeltet i hjemme-
sidens indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆKPATRON  1,-

Brother
Køb mindst 2 blækpatroner
til Brother, og få den 
billigste til kun kr. 9,-
Indtast “gang” i rabatfeltet i hjemmesidens 
indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆKPATRON 9,-

Lexmark
Køb mindst 2 blækpatroner
til Lexmark, og få den 
billigste til kun kr. 89,-
Indtast "loft” i rabatfeltet i hjemmesidens 
indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆKPATRON 89,-LASERTONER 10%

(0,80)

(63,20)

(0,80) (7,20)

(71,20)

Lasertoner
Nu får du 10% rabat på 
toner til alle printere
Indtast “bad” i rabatfeltet i hjemmesidens 

indkøbskurv. Gælder 10 dage.

BLÆK & KontorartiKLer
            Se vores aktuelle tilbud på printerpatroner på bagsiden!

  Køb billigt på nettet - nemt og sikkert!

Kundeservice: man-fre. kl. 9.30-17.00 på 75 45 79 00 
www.mcs-data.dk

KÆmpe udvaLg

Mappe
Stort Hello Kitty udvalg
- fx denne mappe 
(pris ekskl. moms kr. 28,-)
Varenummer: 3937807

hello Kitty 

Labelmanager
Håndholdt DYMO etiket-
maskine til 9 og 12 mm
(pris ekskl. moms kr. 207,20)
Varenummer: 134021

DyMo Parker kuglepen
Parker Jotter kuglepen blå.

Klassisk og elegant kuglepen.

(pris ekskl. moms kr. 22,80)

Varenummer: 353178

PARKeR 28,50
35,- 259,-

DANMARKS BilliGSte

Gør haven vinterklar    
Det er tid til at hjælpe haven i vinterhi. anlægsgartner Uno apold giver gode råd om hvordan
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nÅr haven Skal i vinterhi
Sollyset er blevet mere mat, luften er koldere, bladene begynder at falde af buske og træer, og det er 
tid til at gøre haven klar til vinteren. anlægsgartner Uno apold viser, hvor man skal ende og begynde
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MeD rUnDt er CO2-kOMPenSeret.
Det betyder, at der er kompenseret for MeD rUnDts 
CO2-belastning gennem opkøb af såkaldte CO2-kreditter.

alt til FaGet hørenDe

Uno apold er anlægsgartner og medejer af firmaet Grøn entre-
prise.
læs eventuelt mere på: www.groenentreprise.dk

Mange haveejere indledte sommersæsonen med at sætte havemøb-
lerne frem, og nu fortjener de lidt omsorg oven på al den afslapning, 
der er bedrevet i dem gennem sommeren. allerhelst skal de bæres 
ind i et skur eller en garage, eller hvor man nu har plads. hvis man 
ikke har plads inde, skal de stilles på højkant og have en presenning 
over sig, så de står tørt og godt, indtil foråret kommer, hvor de skal 
slibes og have en nærende olie.

”Man må aldrig give møblerne træbeskyttelse, for det indeholder im-
prægnering, og det lukker overfladen, så træet ikke kan ånde. Man 
skal bruge olie til ædeltræ,” fortæller Uno apold, der er gartner og 
medejer af firmaet Grøn entreprise. han er fuld af tips om, hvordan 
man gør haven vinterklar uden at gøre for meget.

”havemøblerne kan rigtig godt lide at få en ekstra gang olie i som-
merens løb, hvis man kan finde tid til det. Så har træet det også me-
get bedre gennem vinteren, fordi det er blevet næret,” fortæller han.

rYDDe OP OG BeGYnDe FOrFra
når det gælder havens planter og liv er efteråret tid for lige dele af-
runding og igangsætning. Fra nu og frem til frosten går i jorden, er 
det et godt tidspunkt at sætte stauder. løgvæksterne skal til gengæld 
tages op, og for alle løgvækster gælder, at man skal sikre sig, at de 
er helt visne og klippet ned, før man tager løgene op, eventuelt deler 
dem, og lægger dem et tørt sted – klar til at komme i jorden igen. 

tiD til BeSkÆrinG OG triMninG
”lige nu er det godt at trimme og beskære, fordi planternes immun-
system stadig kører, så sårene efter beskæringen lukker sig hurtigt 
igen. Men igen er det vigtigt, at buskene er helt afblomstrede, inden 
man går i gang,” fortæller Uno apold.

når man beskærer, handler det, ifølge Uno apold, om at lægge et 
diskret snit nedad og væk fra synsfeltet. På den måde bliver sårfladen 
efter snittet ikke så synlig, og buske og træer tager sig pæne ud trods 
beskæringen.

thuja, som busk eller hæk, skal klippes i slutningen af september, 
mens cypressen – med hængende topskud – først er færdig med at 
gro i november, og den bør først klippes herefter. har man bund-
dække mellem havens buske og træ, tager det heller ikke skade af at 
blive holdt lidt nede, skønt vinteren er på vej.

SÆDSkiFte
ligesom i landbruget, hvor man flytter afgrøderne rundt fra år til år 

TAG IKKE DE VISNE BLOMSTER AF
På rhododendronbuske er det bedst 
at lade de visnede blomsterhoveder 
sidde, selvom det ikke ser så pænt 
ud. Tager man dem af, kommer man 
alt for let til at ødelægge noget i for-
hold til den blomst, der skal komme i 
næste blomstringsperiode.  

KLIP BUSKENE MED HÆKSAKSEN
Buske med let løv kan sagtens klippes med 
elektrisk hæksaks og gerne hen på efteråret.

EFTERÅRSFLYTNING
Skal man flytte rundt 
på havens planter, træ-
er og buske, er efter-
året den bedste årstid, 
fordi jorden er fugtig, 
og man blandt andet 
ikke behøver vande.

for ikke at udpine jorden og for at mindske sygdommene, har også 
havens planter godt af at blive flyttet, og efteråret er tidspunktet at 
gøre det. Planterne skal helst stilles i ny jord med en 10-13 centime-
ters mellemrum. efteråret er også perfekt til at plante hæk eller sætte 
nye planter, fordi man ikke skal vande. 

”Og så skal man huske, at man ikke gøder efter august, for der er 
planterne på vej i vinterhi. Det er noget, mange glemmer,” formaner 
Uno apold.

BlaDene FalDer
De kommer først og går sidst, bladene, og spørgsmålet er: Skal man 
fjerne alle dem, der falder fra træer og buske på denne årstid? Svaret 
er – både og. 

”Dem, der lægger sig over bunddækket mellem buskene, kan man 
sagtens lade ligge. De formulder bare. Men græsplænen for eksem-
pel, dén dør under bladene, så der er man nødt til enten at have riven 
frem eller tænde en bladstøvsuger,” fortæller Uno apold. 


