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Om oss

Företagstjänst - Trädgård / Florist

Vårt företag bygger på tron att
våra kunders behov är av
yttersta betydelse. Vi har
kapacitet att möta dessa

Företagstjänst T+F

behov. Som ett resultat, är en

Butler4U utför allt, från
nyanläggning, skötsel av
gräsmattor, rabatter, buskar,
häckar utomhus till skötsel av
krukväxter, skapande av
eleganta blomsterarrangemang,
buketter, kransar, inomhus.

hög andel av våra kunder, fasta
och återkommande kunder.

Egen trädgårdsmästare
Inom företaget har vi en egen
trädgårdsmästare, florist med
över 20 års erfarenhet, därmed

Rådgivning

kan vi erbjuder mycket
kvalificerade trädgård och
florist tjänster.

Offertfrågor
Har Ni frågor, funderingar eller
vill begära in offert. Kontakta
oss på mobil, mail eller så fyller
Ni i en intresseanmälan på vår
hemsida
www.butler4u.se/Kontakta-oss/

Kontorstider
må-fr

07:00-18:00

lö

09:00-16:00

Söndagar har vi stängt.

Mer information om oss
o c h vå r a t j ä n s t e r f i n n s
på www.butler4u.se

Tjänster
Utomhusskötsel
• Gräsmattor
• Rabatter
• Buskar
• Häckar
Inomhusskötsel
• Krukväxter
• Snittblommor
*Arrangemang
• Invigning, nylansering
• Julfest, eller annan personalfest
• Avtackning, uppvakning
• Årsstämma
• Mässa
• Annan speciell händelse
*Dekorationer
• Utomhus
• Entré
• Reception
• Konferenslokal
• Övriga utrymmen
(*) Eleganta, fräscha vägg, golv, tak, bords-

Registrerad för F-skatt,
Företagsförsäkrad (inkl.
ansvarsförsäkring).

och blomsterdekorationer utifrån varje unikt
behov

Vi besöker gärna ert företag för
att bidra med idéer och förslag
på hur eran företagsmiljö
utomhus och inomhus kan
skötas, inredas och utsmyckas
med växtarrangemang för att
skapa rätt helhetskänsla. Vi
föreslår med nöje vackra
receptionsdekorationer,
erbjuder stöd för återkommande
behov av snittblommor och
växtskötsel.

Skötselabonnemang
Vi bidrar gärna till att ert
företags medarbetare, kunder
kontinuerligt upplever en positiv
och fräsch atmosfär, med
fräscha blommor och
arrangemang i företagets
utrymmen. Be oss gärna om en
offert för regelbundna
snittblomsleveranser eller
skötsel av krukväxter.
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