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Contalias erbjudande: 
krukväxter, golvväxter, snittblommor 

och exklusiva arrangemang. 
Växtväggar, växtinredning, konstväxter, växtmöbel, 

akvarium, växter för utomhusmiljö.

Vi erbjuder en unik växtinredning som passar för 
såväl kontor som offentlig miljö.

När ni anlitar oss får ni alltid tillgång till det sen-
aste på marknaden för växtinredning. Vi utvecklar 
ständigt våra produkter för att möta våra kunders 
önskan om kvalitet och design. Hos oss kan ni välja 
mellan att hyra, leasa eller att köpa växtinredning. 

Vi erbjuder skötsel av era nya växter, våra kun-
niga växtskötare/inredare erbjuder alltid bästa 
service och ett personligt engagemang. Alla våra 
medarbetare har minst 10 års erfarenhet
och den kunskap som behövs för att 
skapa växtarrangemang av bästa
kvalitet och design.
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VÄXTER

Tänk på vilken miljö du fungerar bäst i, där du är inspirerad och fylld av energi. Finns där grönska, 
behaglig luft, harmoniskt ljus? Växter har en erkänt positiv påverkan på människors välbefinnande 
och prestationsförmåga. En grön inredning förbättrar inte bara syresättningen, utan dämpar dessu-
tom ljudnivån i lokalerna. Det är helt enkelt ett bra sätt att skapa en friskare, lugnare och mer stimul-
erande miljö. Gröna växter blir en del av din vardag och skapar en kreativ och levande arbetsplats 
som stimulerar alla sinnen, samt ger känslan av ett trivsamt kontor och kan även symbolisera bilden 
av ett välskött och blomstrande företag. Med naturen som symbol för tillväxt och harmoni skapar du 
en kontorsmiljö där alla trivs och mår bra. 

Våra kunniga växtskötare/inredare erbjuder alltid bästa service och ett personligt engagemang. 
Alla våra medarbetare har minst 10 års erfarenhet och den kunskap som behövs för att skapa växtar-
rangemang av bästa kvalitet och design. Contalia skapar en naturligt grön inredning, som får både 
besökare och anställda att känna sig välkomna.

Vilken känsla vill ni förmedla?

Typ av växter, stil?

Placering?

Funktion som rumsavdeling, 

lufkvalité, ljudmiljö?

Ljus och skötsel?

Hur ser rummet ut? 

Hyra/leasing/direktköp?

Aqua design, vattenspel?

En leverantör mindre.
Samla allt på en faktura.

Bra service med smidig, personlig 
kontakt, vi kommer när vi lovar.

Vi erbjuder skötsel av era nya växter. 
Låt oss sköta era befintliga växter 
när vi är på plats.

CONTALIAS 
FÖRDELAR

CONTALIAS 
FÖRDELAR

G R Ö N T  Ä R  S KÖ N TG R Ö N T  Ä R  S KÖ N T
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Växter påverkar kreativitet och 
välmående positivt.

Vi ser till att ni stärker er profil med 
en växtvägg. Fråga oss hur!
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