
 

      Ring in det nya…  
  

På Horeca Garden vill vi passa på att tacka för ett fantastiskt år 
och vi ser fram emot ett ännu mer fantastiskt 2014. Ett år där vi 
kommer att finnas till er tjänst från norr till söder och från öst 
till väst. Det är er kundnöjdhet och glädje som triggar oss till att 
bli ännu bättre. Och som vi ser det, växer inte det av sig självt. 
Det måste odlas fram. Odlas fram med omsorg. Det är så våra 
affärer med er leder till långa relationer. Hos oss är det inte ett 
slentrianmässigt ”smakade det bra?”. Hos oss är det ”vad 
tyckte du om fisksoppan?”. 
 
Vi ser därför fram emot ett spännande och intressant 2014. Ett 
år där vi med vår erfarenhet och breda sortiment ska göra allt 
för att hjälpa er med era beslut om bord, stolar, soffor, lounge-
möbler, värmare, inramningar, vindskydd, sol- & väderskydd i 
form av parasoller, öppningsbara tak, restaurangmarkiser m.m. 
 
Med andra ord, vi ser fram emot att kunna hjälpa er att sudda 
ut gränsen mellan ute och inne. Och till det har vi de rätta 
tillbehören för att förhöja smaken.  
 
Varmt välkommen att slå oss en signal. Idag, imorgon eller när 
det passar er bäst.  

 
 

 

 
Horeca Garden är specialiserade på att utrusta HoReCa-branschen och privatkunder med 
professionella och tilltalande lösningar för uteserveringar, utomhusytor eller till hemmet. Vi anser 
att goda affärer bygger på bra relationer och det är i nära samråd med kunden som de goda 
idéerna föds. Med detta som utgångspunkt gör vi allt för att matcha våra kunders förväntningar 
oavsett om det handlar om ett hotell, en restaurang, ett café, det offentliga rummet eller privat.  
Med kunskap, erfarenhet och engagemang levererar vi lösningar med känsla och hög servicegrad; 
alltid med kunden i centrum.  
 

För mer information kontakta:    försäljningschef Fredrik Engberg       +46 72 233 70 60 
   info@horecagarden.se               www.horecagarden.se 
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