Diverse facts vedr. GARDEN STYLE (RKV)



Varenummer – Produkt – Priser excl. moms:

1101 – Foldestol model "Fredensborg" (3-positioner) – 900 kr
1102 – Stol med armlæn model "Asserbo" – 1.100 kr

11011 – Bænk, 2 personer model "Fredensborg" – 1.500 kr
11021 – Bænk, 3 personer model "Asserbo" – 1.800 kr

11012 – Bord, ovalt model "Fredensborg" – 2.200 kr
11022 – Bord, rektangulært model "Asserbo" – 2.400 kr

120001 – Markedsparasol, diameter 2 meter, hvid – ?? kr.
120002 – Markedsparasol, diameter 3 meter, blå – ?? kr.




Reklametekst som du evt. kan bruge, hvis du har lyst – eller brug din egen fantasi:

Garden Style er et 100% dansk firma med ca. 75 ansatte, som udelukkende producerer havemøbler m.v. i eget dansk "nostalgisk" design. Alle produkter fabrikeres på egen fabrik i Danmark og eksporteres til flere europæiske lande.

Garden Style producerer 2 forskellige serier af havemøbler: "Fredensborg" og "Asserbo" (som er lidt dyrere). I begge serier kan vi levere forskellige borde, stole og bænke (se fotos). Desuden har vi startet en produktion af markedsparasoller og trælamper til haven, som stadig er under udvikling.

Når du ønsker bæredygtige havemøbler, så skal du købe minimum COC eller FSC certificerede møbler. Hos Garden Style finder du udelukkende FSC-certificerede havemøbler i hårdttræ. Al teaktræ er COC. Det betyder, at træet er dyrket og fældet på lovlig vis. Dette mærke beskytter dig imod billige og illegale efterligninger. Garden Style arbejder hele tiden på at fremme udbredelsen af FSC-varer og skovarealer, hvilket vi blandt andet har modtaget hæder for af Verdensnaturfonden (WWF).

Det gør vi blandt andet gennem TFT, Tropical Forest Trust, som vi var medstiftere af. Fonden investerer målrettet i skovområder og fabrikker, der lever op til de strengeste krav om sociale og miljømæssige standarder.

Med havemøbler fra Garden Style gør du et godt valg, både når det gælder design, komfort og vejrbestandighed – og ikke mindst vores miljø !

Vi leverer fragtfrit over hele landet ved køb over kr. 3.000 kr.


Kontakt venligst:

Garden Style
Industrivej 1
DK-3400 Hillerød

Telefon: 12 34 56 78
Fax: 12 34 56 77
E-mail: mail@gardenstyle.com
Hjemmeside: www.gardenstyle.com 





