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Det är de små detaljerna som gör
den stora skillnaden.
Det är skillnad på kvalitet och kvalitet. När vi talar om
våra öppningsbara tak förenar vi uterum, solskydd,
regnskydd och väderskydd i allt-i-ett. Det är taket du
önskar att du hade, när det nyckfulla vädret slår om till
det sämre. Men som du kan ”cabba av” när den svenska
sommaren är som bäst. Ett uterum när det behövs men
en cabriolet när solen skiner. De är framtagna och
designade av de ledande tillverkarna av öppningsbara
tak i världen. Det syns inte minst på detaljerna. Med våra
öppningsbara tak suddar vi i ut gränsen mellan ute och
inne. Resultatet är livskvalitet enligt vårt sätt att se det.
Med sommarens fantastiska väder i relativt färskt minne,
kan man skatta sig lycklig över hur underbart det är i
Sverige när vädergudarna är på vår sida. Men det finns
dagar när det inte riktigt blir som man tänkt sig. Och det
är vid dessa tillfällen en vädersäkrad uteservering hade
varit guld värd. Eller uteplats där hemma.
Varmt välkommen att slå oss en signal så pratar vi
mer om hur vi kan hitta rätt lösning till er.

Horeca Garden är specialiserade på att utrusta såväl HoReCa-branschen som 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:
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