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Stilren och enkel inredning
Där växterna placeras i krukor för 
att skapa en stilren upplevelse.
Växter i kruka kan fås i höjder upp
till 5 meter i varierande sorter.

Tropisk miljö
I lite större bad med förutbestämda planteringsgropar
är det populärt att skapa en mer tropisk miljö med
varierande växter på upp till 9 meter.
Slitstarka växter som tex. bambu, fikus & pilträd är att 
föredra i denna miljö, samt undervegetation bestående
av gräs, agave och aloe.

Unika inredningar
Där man tillsammans med kunden hittar
en unik lösning och i största mån en helt
egen design för maximal upplevelse.
Variationen av växter och design har
inga gränser.

Nordisk inredning
Valet av växter matchar vårt
nordiska klimat & byggs
med fördel i gropar.
Björk, tall och gräs är 
huvud vegetationen.

Stora träd
Där man vill skapa en 
centralt blickfång, här
kan man specialdesigna 
träd som passar in i
miljön och val av växter
efter önskemål.



Egen import och tillverkning
Efter många år av egen import och tillverkning av växter, kan vierbjuda ett gediget sortiment
av unika former, höjder och sorter.
Med så många års erfarenhet har vi kunnat ta fram de bästa bladen för högsta kvalité och hållbarhet.
Även stammarna som används (90% naturstammar) har kvalitén  under åren förbättrats markant.

Vi använder oss av välbeprövade märken vid allt underarbete I groparna använder vi oss av singel
för att fylla upp innan gjutning.
Sedan används Natursten (kattskallar)
som dekoration på toppen
tillsammans med underväxter.

Natursten Singel
Vår bredd och stora variation av växter gör oss unika och slagkraftiga

Palmer
upp till 9 meter

Växter i kruka toppas 
med dekorsten

Specialdesignade 
träd i miljö Arecapalm 1,7 m Bambu 1,8 m Fikus 1,8 m
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Alltid Kostnadsfri

-Rådgivning
-Inredningsförslag
-Offert

Låt oss vara med tidigt med offerten!
Då kan vi erbjuda unika lösningar
med egen designade träd, det är inte
dyrare att få ett egendesignat träd.

www.classictrees.com

Support/ Kontakt:

019-10 25 50


