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- där drömmar gror
N ya klassiska träväxthus till vettiga priser
Idagårds träväxthus bygger på gammal svensk byggtradition
och är handgjorda med mycket hög kvalitet. ”Det började
med att jag letade efter ett klassiskt träväxthus till mig själv,
säger Johan Olsson, grundare av Idagård Driverier. Det finns
många växthus att välja på men Aluminium ville jag inte ha
av bl.a. miljöskäl och de träväxthus som fanns på marknaden
var alldeles för dyra men väldigt vackra.”
Johan började fundera på om man inte kunde göra ett klassiskt träväxthus billigare. Med några få modeller att välja
på, enkel produktion och leverans, samt en montering som
kunden själv skulle kunna klara av, lyckades han hålla hög
kvalitet och design till ett oförväntat lågt pris. Nu presenterar
han sina växthus lagom till odlingsstarten.
Med Idagårds växthus väljer kunden storlek, färg och snickarglädje. Det går också att göra tillval till växthuset, såsom
takrännor med stuprör, hyllor och automatiska fönsteröppnare.
Växthusen produceras i Lettland och levereras efter 4-8 veckor
i innovativa, färdiga moduler, klart för montering.
På några timmar monteras sedan växthuset enkelt av ett fåtal
personer, utan speciella snickerikunskaper, med hjälp av
tydliga och lättillgängliga instruktioner.
Idagård erbjuder 10 års garanti på stomme och färg.

Växthuset Greta 9,9 m2 i färgen Strandråg och med snickarglädjen Lilja

För mer information och tillgång till bildbank vänligen kontakta:

Johan Olsson; johan@idagard.se Snickarglädje:
tel: 0735-192030
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Snickarglädje: Tulpan
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Idagårds Driverier kommer färdigmålade med
Flüggers Färgs beprövade utomhusfärg.
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