
Persbericht

Brings you happiness
Deze schitterende kuipplant behoort tot 's werelds eerste, beste 
en grootste mandevilla-merk: Sundaville®. Een exotische droom 
die lang bloeit, van begin maart (vroege lente) tot aan de eerste 
vorst. Geniet van wonderschone, grootse en zacht geurende 
trompetbloemen die altijd en overal het �jne zomergevoel 
opwekken. Als ware klimmer maakt zij bovendien in no-time 
lange ranken die een muur of schutting vrolijk bedekken. Van 
binnen zijn haar bloemen soms geel tot geelroze. Het grote blad 
met een duidelijke middennerf is prachtig, zacht glanzend en 
donkergroen. Sundaville® variëteiten zijn te verkrijgen in allerlei 
kleuren en vormen. Wat denk je van dubbele boogjes, 
hartvormen of piramides? Sundaville voelt zich op verschillende 
plekken op haar gemak, of het nu aan een rek, in een schaal of 
als hangplant is. Kortom: voor ieder wat wils! 

Oneindig combineren
Mandevilla uit de Sundaville® collecties zijn zeer gemakkelijke 
planten. Ze houden van warmte en staan het liefste in de 
halfschaduw of in de volle ochtend- of avondzon. Sundaville is 
niet veeleisend en vraagt om weinig water, ze kan namelijk goed 
tegen droogte. Dat ze daarnaast ook goed tegen regen kan, 
maakt haar erg gebruiksvriendelijk. Je kunt gerust een paar 
weken op vakantie, zonder de buren te vragen om deze plant 
water te geven! 

Naast dat zij een zeer lage watergee�requentie heeft, kan 
Sundaville goed tegen regen én droogte en is daarmee erg 
gebruiksvriendelijk. In tegenstelling tot veel andere mandevilla 
rassen, kan Sundaville ook goed tegen kou, waardoor ze ook 
perfect geschikt is voor noordelijke klimaten. Met de 
veelzijdigheid aan kleuren van de Sundaville-collectie is het 
mogelijk om oneindig te combineren. Je bent dan ook zeker niet 
de enige wanneer je de hele Sundaville-collectie verzamelt. 
Sundaville® mag daarom gerust de ‘Koningin van het terras’ 
genoemd worden!

Waarom kiezen voor Sundaville®
Sundaville is een speciale plant met veel voordelen ten opzichte 
van de concurrentie. Sundaville kan goed tegen regen en is 
hierdoor goed geschikt voor een koeler klimaat zoals in 
Noord-Europa en Scandinavië. Daarnaast heeft Sundaville een 
goede houdbaarheid in het winkelschap en zijn de bloemen 
intens van kleur én bloeirijk. Sundaville is gemakkelijk te 
verzorgen en daardoor de perfecte tuinplant!

In het kort:
> Grote bloemen
> Grootste collectie mandevilla in een zeer breed kleurenpallet
> Rijk bloeiend 
> Veel vertakkingen
> Gebruiksvriendelijk, vraagt weinig water
> Werelds bekendste en grootste mandevilla-merk
> Geschikt voor elk klimaat

Verzorging voor lang plezier
Zet jouw Sundaville in goed doorlatende, matig vochtige grond 
en geef deze af en toe een kleine hoeveelheid water. In het 
voorjaar heeft de plant behoefte aan extra voeding zodat zij lang 
en rijk blijft bloeien. Zorg er altijd voor dat overtollig water uit de 
pot kan weglopen. De wortels houden er namelijk niet van om in 
het water te staan. Sundaville beloont je met een prachtige 
bloemenzee tot aan de winter. De planten kun je met goede 
verzorging, toewijding en liefde zelfs op een vorstvrije plaats 
laten overwinteren. Je zult er de hele winter lang veel plezier van 
hebben! 

Bron: Pull Position
Noot voor de redactie: Voor extra informatie en/of 
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Annelene 
Sonneveld (Pull Position) via annelene@pullposition.nl of 
+31(0)6-82 97 73 75

Campagne: Power Flower! 
Haal de zomer in je tuin met de bloemenpracht van Sundaville®

08 - 03 - 2021 – Het voorjaar staat op het punt van beginnen, hét moment dat iedereen naar buiten gaat en aan de slag gaat met 
op�euren van de tuin. Haal de zomer in je tuin en kies dit jaar eens voor een kleurrijke en krachtige Sundaville! Sundaville® is het 
grootste en bekendste merk in mandevilla, de tuinplant die de afgelopen jaren veel populariteit heeft verkregen. Sundaville® is hét 
product om dit seizoen op te nemen in het tuinplanten schap. 

Er is een uitgebreide online beeldbank met inspirerende sfeerbeelden van Sundaville®. Deze zijn, na het aanmaken van een account, 
gratis te downloaden en te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en verplichte bronvermelding bij gebruik. De 
beeldbank is via deze link te bezoeken: branding.mnp�owers.com
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