NICE GARDENS
FOR NICE PEOPLE

VI SKAPAR
UTEMILJÖER
ATT TRIVAS I
Det ska vara enkelt. Enkelt att få dina drömmar realiserade och en utemiljö som lever upp till dina standarder.
För att komma dit krävs det en partner som förstår vikten av noggrannhet, god kommunikation och ansvar.
Det är så vi på Nicegarden jobbar!
Nicegarden är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet 1962 och är en helhetsleverantör som tar hand om
allt för din utemiljö. Med lång erfarenhet och expertkunskap av att sköta om hela processen kan vi hjälpa till med
allt från tomter till uppfarter, dränering, asfaltering, markstensläggning, och schaktarbeten. Dessutom är vi partnern
som hjälper dig att skapa en utemiljö som andas trivsel
och gemenskap. I vårt kompetensområde ingår därför kreativ och stilren trädgårdsdesign, anpassade altanbyggnationer och svalkande hemmapooler.

KVALITET OCH DETALJER ÄR ALLT
Varje byggnation är unik och behoven ser oftast olika ut för
varje kund. För oss är det viktigt att förstå dina behov tidigt i processen och att planera arbetet så att det blir rätt
från början. Vi utgår gärna från olika typer av skisser och
ritningar, men vi har även kapaciteten att lämna ett förslag
från grunden. Dessutom arbetar vi alltid med material som
uppfyller alla krav på funktionalitet, samtidigt som det ska
vara en fröjd för ögat att beskåda. Det långsiktiga resultatet
är alltid viktigt och vi kan garantera att alla arbeten som vi tar
oss an håller högsta möjliga kvalitet. Hur tänker ni? Genom
att ta hand om hela byggprocessen och att samarbeta med
professionella underleverantörer kan vi säkerställa att dina
drömmar blir förverkligade.

VI GÖR SVERIGE
GRÖNARE OCH FRISKARE
Vi på Växtleverantören kan tillhandahålla er som kund all form av färdiga växter
i alla tänkbara storlekar och av allra högsta kvalitet.

vaxtleverantoren.se

EN TRYGG HAND ATT HÅLLA I UNDER BYGGNATIONEN
Som kund kan du alltid räkna med att du har oss på plats, från projektstart till slutresultat.
Eftersom vi själva är från Stockholm har vi mycket god lokalkännedom och vårt arbetsområde
är främst Danderyd, men vi utför även många arbeten i Lidingö, Täby och Sollentuna.

SPECIALISTER PÅ CEDERTRÄ, CUMARU OCH IPE

www.cedertra.se

Resan mot din nya utemiljö börjar tillsammans med oss på Nicegarden. Hör av dig till oss för en
kostnadsfri konsultation så tar vi gemensamt reda på dina behov och bygger enligt dina drömmar.

Danderydsvägen 140
182 55 Djursholm
E-post: info@nicegarden.se
Telefon: 08-664 42 21

På Bygma i Danderyd levererar vi hållbara
helhetslösningar till alla dina byggprojekt.
Från packning i rätt ordning till leverans ända fram till
rätt våning. Allt för att göra din byggvardag enklare.
Välkommen in till oss så löser vi det!

Roger Löfström
Bygg & Plåt AB

Med kvaliteten som ledstjärna
Välkommen till Roger Löfström Bygg och Plåt AB med lager, verkstad
och tillverkning i stora moderna lokaler på Sågvägen i Åkersberga.
08-540 670 50 | info@byggplat.nu | byggplat.nu

• 22626 • www.jssverige.se

Service för Nordens
mest krävande kunder.

Bygma Danderyd,
Enebybergsvägen 2
Mån - fre: 06:00 - 17:00
Tel: 08-544 960 00

