
GASTRO & GARDEN





En familieejet, dansk virksomhed med passion 
for naturlige materialer og med 15 års erfaring.   

Vi ønsker at gøre haven til danskernes  
foretrukne fællesrum.





Vi har specialiseret os i natursten  
til hus og have og tilbyder derfor brudfliser,  

skårede eller huggede fliser i et hav af farver  
og materialer fra hele verdenen til  
både beklædning og belægning.

Vi har også flodsten, strandsten, søsten  
og skærver til bede, indkørsler, søer  

eller lignende.





Naturlige brudfliser sikrer, at ikke  
to haver bliver ens.

Udover altid at skabe et unikt udtryk, så får du 
også et resultat, der holder. Stenene er dannet  

gennem flere tusinde år i bjergkæder rundt  
omkring i Europa, og de holder helt sikkert også 

din og den næste generations levetid.





Vores produkter kan anvendes til hus,  
have og alt derimellem.

Giv f.eks. dit orangeri eller drivhus et  
naturligt middelhavsudtryk.

Skab rammerne for lange, lune aftener  
med familie og venner med et uderum  

i ægte middelshavsstil.





Trædesten er både funktionelle og flotte. 

De mindsker indslæb af græs og jord,  
og er gode til at bryde både  

græsplæner og bede. 





Vores mest naturlige opholdssted  
er udendørs, og vi skal tilbage dertil. 

Men vi skal tilbage med stil, kvalitet  
og ansvarlighed.





Skårede eller huggede fliser af natursten  
er nemme at arbejde med, og de har  

lang holdbarhed. 

De kan benyttes både ude og inde  
og giver et både flot, systematisk og  

naturligt udtryk.  





Få en rustik sten til skalmuring, der kan  
omdanne enhver kedelig sokkel eller murstens- 

mur til en eksotisk naturlig oplevelse, som er med  
til at give huset liv, og som reflekterer middelhavs-

stemning ud i haven eller på terrassen.





Massiv mur kan benyttes enten til højbede,  
stengærde eller til fuldmuring af en væg  

eller en hel villa.  



Vi ønsker at tilbyde vores kunder den bedste oplevelse, når de skal have  
opgraderet hus eller have. Derfor søger vi samarbejdspartnere, som har øje for  

det eksklusive, og som ønsker at tilbyde deres kunder noget unikt.

Vi samarbejder i forvejen med nogle få udvalgte anlægsgartnere, have- 
designere og arkitekter rundt om i landet, men vi søger i øjeblikket  

at få udvidet vores netværk i jeres område.

Vi tilbyder markedsføring på vores hjemmeside, henvisning af kunder,  
høj grad af sparring omkring produkter hvis nødvendigt samt en god avance.

Et godt samarbejde er utroligt vigtigt for os. Vi tilbyder derfor besøg hos jer 1-2 gange 
om året, hvor i kan komme med forespørgsler og inputs. På denne måde kan vi  

sammen gøre både jeres og vores virksomhed mere attraktiv overfor kunderne og 
mere konkurrencedygtig overfor andre kræfter på markedet.

Ønsker du at blive samarbejdspartner? Scan QR koden eller besøg  
www.gastrogarden.dk/kontakt 


