
 
 

 

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 
info@horecagarden.se  

+46 72 233 70 60  
www.horecagarden.se 
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Planera för nästa år. Redan nu. 
  

 
 

Det är hög tid att fundera på hur du vill ha din uteservering nästa år. 
Men hallå, tänker du nu, vi är ju precis på G att plocka in allt för i år!  
Ja, det är just därför det är hög tid. 
 

Att i ett tidigt skede bolla idéer och se på möjligheter, gör det lättare 
att realisera allt, så att det verkligen blir så som ni vill ha det. Och det 
är något vi på Horeca Garden gärna hjälper till med. Vi hjälper er 
nämligen att tänka efter före, helt enkelt!  
 

Med sommarens och höstens fantastiska väder i 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 är 
guld värd. 
 

Det är de som är förberedda och som har satt upp tydliga mål som har 
störst chans att få målen uppfyllda, överträffa dem och därmed bli en 
vinnare. Hur vill du ha det?  
 

Varmt välkommen att slå oss en signal så pratar vi mer om hur vi kan 
hitta rätt lösning till er. 

 
 


