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Tregren LTD is een Fins bedrijf, leidend in schone technologie, gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van ecologische, moderne en gebruiksvriendelijke kruidentuinen voor gebruik 

binnenshuis, gebaseerd op de gepatenteerde Active Growing Technology. De term Urban Gardening 

nemen ze zeer serieus, zowel voor de zakelijke markt als de consumenten markt. 

Tregren gelooft erin dat de voedselketen steeds meer verschuift, dichter naar de consument toe. We 

willen weten wat er op ons bord ligt en daar vooral een keuze in hebben. Daarnaast willen we vers, 

eerlijk, biologisch en het liefst lokaal! Lokaler dan jouw eigen keuken kan bijna niet! Tregren 

heeft kruidentuin ontwikkeld voor binnen, met een gepatenteerde technologie waarbij zelfs de 

meest onervaren tuinier een prachtige oogst kruiden, salade of groenten kan behalen, meerdere 

keren achter elkaar. Zonder moeite en zonder het geknoei met kostbare aarde en compost. Het werkt 

feitelijk heel simpel. Middels een pomp wordt het water met voeding uit het reservoir rondgepompt. 

De kruiden nemen net voldoende af om maximaal te kunnen groeien, gestimuleerd door de LED 

verlichting, de juiste warmte en voldoende zuurstof. Door deze Active Growing Technology groeit 

alles harder, beter, geuriger en smaakvoller. Met deze technologie durven we te stellen dat je 

drie x meer haalt uit een plantje. En het mooiste….je hebt er geen ervaring voor nodig, slechts 15 

minuten per maand om het reservoir van water en voeding te voorzien. De rest gaat vanzelf. -edere 

dag verse kruiden op tafel. Want alles smaakt lekkerder wanneer het vers is. Met Tregren is succes 

gegarandeerd, want met Herbie of Genie heb je de optimale condities binnen handbereik. Genie is 

verkrijgbaar in de betere kook-designwinkel vanaf €79,- 

 

E-BRANDS+ is trots het jonge en innovatieve Tregren op exclusieve basis te mogen distribueren 

en vertegenwoordigen in de Benelux vanaf heden, 17 oktober 2016. De Genie en kruiden zullen de 

eerste producten zijn die op voorraad komen in het magazijn in Breda, verwacht medio november.  
 

Mocht je meer informatie willen over E-BRANDS+, Tregren en verkooppunten, stuur dan een e-mail 

naar; info@e-brands.nl of neem contact op met Thijs 06 14436159 of Mareille 06 21216914. 

 

*Afbeeldingen, prijzen of sample beschikbaar op verzoek 
 

INSTAGRAM;  https://www.instagram.com/tregren/ 

FACEBOOK;  https://www.facebook.com/Tregren/?fref=ts 

WEB;   http://tregren.com/ 

YOUTUBE; https://www.youtube.com/channel/UCLmW2SrEV_YA27OroIVUc8w 

 


