EuroGarden Tranbjerg

v/Olav Rolskovs Planteskole

EuroGarden er en planteskole med kvalitetsplanter. Vi
henter med egen lastbil planter direkte ved producenter
i Holland og Italien og kan derfor sælge til yderst
konkurrencedygtige priser. Planteskolen har eksisteret
i 26 år med engrossalg til planteskoler og anlægsgartnere. Detailsalget er nyåbnet for 4 år siden.

Vinteropbevaring
Vi har en særlig service, nemlig muligheden for at
opbevare jeres frostfølsomme planter vinteren over
i et letopvarmet drivhus. Her kan de blive passet fra
november til maj.
I kommer bare med jeres planter, så har vi en palle
klar. Prisen er i 2015 675 kr.

EuroGarden

v/Olav Rolskovs Planteskole

Tingskoven 7A · 8310 Tranbjerg (lige ved dyreinternatet)
Tlf.: 86 29 10 11 · Mail: olavrolskov@mail.dk
Klip her og aflever i butikken

Få tilsendt vores nyhedsmail med gode tilbud.
Navn:
Mailadresse:

Åbningstider: lør-, søn- og helligdage: 10-16
Onsdag, torsdag og fredag 9-17

Ingrid viser en kirsebærlaurbær, der dækker godt
for vind og indkig.

Olav rådgiver en kunde om
pasningen af den nye hæk af
kirsebærlaurbær.

Mangler I ideer?
Vi tilbyder havekonsultation ved anlægning af nye haver,
såvel som ved forandring af ældre haver, desuden nyanlæg og forandring ved virksomheder.
Ved en havekonsultation vil vi give forslag og tilbud på
planterne og om ønskeligt henvise til en anlægsgartner.
En times besøg koster 500 kr.

Engros

ItalianGardens.dk

v/Olav Rolskovs Planteskole
Olav Rolskovs Planteskole har gennem 26 år importeret kvalitetsplanter fra Holland og Italien til videresalg til havecentre og anlægsgartnere.
Hårdføre træer, buske, hækplanter osv. samt middelhavsplanter til indendørsbeplantning.
De vigtigste varenumre og fotos findes på min engroswebshop på italiangardens.dk

I EuroGarden kan I gå indendørs i et kæmpe drivhus
og se på planterne i al slags vejr. Her er også træer og
buske udstillet, som ellers er at finde oppe på marken
bagved.

EuroGarden har et bredt sortiment af planter til haven
og middelhavsplanter til udestue eller drivhus.
Træer, buske, roser, rhododendron, sæsonblomster,
stauder, slyngplanter, græsser, bambus, hækplanter osv.
Her står Ingrid med en thuja som
også fint kan bruges som hæk.
Den er grøn året rundt.

Jeg har leveret bl.a. til: Dronningens Orangeri Fredensborg, Frederiksborg Slothave, Tivoli København,
Mærsk, TV-byen, TV2 Odense, TV2-Vejrhaven,
Ree Park, Legoland, Palmestranden Frederikshavn og
Jesperhus Blomsterpark.
Jeg har også en engros-afdeling på Grønttorvet i
Valby.
Jeg giver gerne tilbud på jeres beplantninger, såvel
mindre som større, efter et evt. besøg hos jer. Jeg
anviser også gerne en anlægsgartner.
Mail til olavrolskov@mail.dk eller ring 86291011 for
tilbudsgivning.

Vi har medvirket i TV-programmet
Have Haves blandt andet med
denne japanske have.

Her ses lidt af de stedsegrønne planter.
I Drive-in kan man køre
hele vejen rundt og læsse
traileren direkte fra
marken.
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Med venlig hilsen
Olav Rolskov

