
Företagsgruppen Trädgårdsteknik AB

Moderna helhetslösningar inom bygg och 
produktionstekniska system



Med produkter från egen tillverkning och från världsledande tillverkare förser 
vi kunder/projekt med systemlösningar för lantbruk, trädgårdsmäster, 
byggsektron, kommuner och industriella användningsområden. 

I nära samarbete mellan våra kunder och vår tekniska avdelning för vi standard 
och kundanpassade system med den senaste tekniken i linje med vår 
miljöprofil. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar med 
högkvalitativa produkter samt kompetens och högsta service till låga priser.

•

•

•

Effektiv och klimatsmart odling

Ständig utveckling framåt

Kunna erbjuda kompletta lösningar

Affärsidé och mål

Fokus på kvalité och trygghet



Sysselsättning, vad gör vi

• Tillhandahåller kunder med kompletta lösningar

• Försäljning/Återförsäljning

• Projektering

• Tillverkning

• Support

• Service

Huvudaktören för tillväxt och växtnäringen 

Odlingsteknisk utrustning

Kundanpassade växthusanläggningar

Vi besitter tillverkningsrätter till 15 olika maskiner och andra 
tillbehör för systemoptimering. 

Optimera er miljöprofil genom miljöanpassade system!
Vi tillhandahåller moderna koncept för miljöoptimerade systemfunktioner. Hos 
oss finner du den senaste tekniken och utrustningen för system som vi 
skräddarsyr efter dina behov. Vi ger säkra miljöanpassade system som tillgodoser 
samtliga steg i ett trygghetsavtal.



Vi erbjuder:

• Växthus
• Folie
• Glas och isolerskivor
• Växthusbord
• Energi- och täckmaterial
• Verktyg och maskiner
• Bevattning
• Transportsystem
• Mattor (markmattor, bordsmattor,

kokosmattor, värmemattor)
• Hydroponic

• Och mycket mer.

Trädgårdsteknik för den som ställer krav på trygghet och säkerhet



Vår utställning i Ängelholm, Varalöv är på 6002 och rymmer en stor del av vårt 
sortiment. 

Axut Hydropinic

Vi tillverkar färdiga kassetter 
för enkelt montage till att 
bygga gröna växt väggar 

utomhus och inomhus som 
bidrar till många fördelar.

Vi tillverkar även växtvagnar 
för energisnål, miljövänlig 

och  ekonomisk odling. 
Skapar odlingsmöjligheter på 

outnyttjade ytor.



Det gröna och säkra valet för steget mot en modern helhetslösningar inom bevattning

• Lantbrukare

• Golfbanor

• Idrottsplatser

• Kommuner

• Frukt- & bärodlare

• Trädgårdsmästeri

• Industrier

• Plantskolor

• Park och anläggning

Vi är heltäckande inom bevattning med 
automatiska bevattningsanläggningar och 

produkter för grönytebevattning av 
golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar, 

parker, trädgårdar, ridhus, tennis, 
halkbanor, trädgårdsodling, jordbruk och 

industriella ändamål.

Vårt stora produktutbud från egen 
produktion och världsledande tillverkare 

med lång erfarenhet, gör att vi kan erbjuda 
våra kunder helhetslösningar med 

högkvalitativa produkter samt kompetens 
och högsta service till låga prier

Kundgrupper:



Lantbrukare

Bevattningsmaskiner
Rampbevattning
Pumpar/Pumpstyrning (mobila, 
stationära eller traktordrivna)
Stamledningsrör
Dränerings- & avloppsrör
Hydranter
Doseringspumpar
Syresättning & fontäner

Frukt- & bärodlare

Droppslang
Hängande dimdysor
Hängande sprinkler
CND-dropp
Super mamkad

Idrotsplatser och Kommuner

Sprinkler
Rörkopplingar
Pumpar
Bevattningsmaskiner
Planvärme
VICONA markduk

Golf

Sprinkler
Fontäner
Swingjoints
Rör
Kopplingar
Pumpar
Slangvagnar
Ryggsprutor
Bevattningsmaskiner
VICONA markduk
Dammdukar



Akustiklameller * Dörrar * Fasadinglasningar * Fönster * Glaspartier * Räcken * Skjut- & vikdörrar * 
Skjutdörrsautomatik * Solavskrämning * Ventilation * Vinterträdgårdar

Scandifasad har många års erfarenhet inom projektering och tillverkning av profilsystem i 
aluminium för dörrar, fasader, fönster, inglasningar, räcken, skjutdörrar och 

vinterträdgårdar.

Vi arbetar i enlighet med miljöprofil ISO14000. Det är viktigt att värna om miljön, både 
lokalt och globalt. Vårt mål är att införliva minimal energiåtgång och högsta driftsäkerhet 

under tillverkningsprocessen. 

Vår moderna maskinpark, breda kompetens och effektiva lager- och leveranssystem 
erbjuder en unik helhetslösning för Skandinaviens byggsektor inom projektering, 

tillverkning, leverans och montagesupport.



Projektering och rådgivning
Vårt designteam består av skickliga fackmän med bred kunskap inom aluminiums 
estetiska och funktionella möjligheter. Oavsett projektets omfattning, om det så 
gäller designråd till fullständig vägledning för optimal design och hållfasthet, står vår 
expertis till tjänst. 

Vi arbetar i AutoCAD 2D/3D samt i 
specialprogram utvecklade specifikt för 
våra profilsystem. 

Tillverkning
Centralstyrda helautomatiska maskinsektioner 
borgar för tidseffektiv produktion, hög precision 
och hög kvalité i enhet med vår 
kvalitetscertifiering. Den manuella bearbetningen 
utförs av utbildade yrkesmän. 

Leverans
Välsorterat lager + rationell godshantering = korta leveranstider 

Scandifasad har genom åren etablerat ett brett kontaktnät inom transportsektorn i 
Skandinavien och byggt upp en effektiv gods- och lagerhantering. Vi levererar till alla 
projekt! 

Montage
Våra profilsystem är utformade för enkelt montage och levereras i färdig sektioner 
redo att monteras. Vi har även ett supportteam redo att bistå med montagesupport.

Vi använder oss av integrerade system från ASSA, Dorma, Renson, Reynaers och 
Semtic.



Helsingborgsvägen 578, 262 96 Ängelholm
Tel. 0431-222 90

info@tradgardsteknik.se
www.ttshop.se

Helsingborgsvägen 578, 262 96 Ängelholm
Tel. 0431-222 50

info@bevattningsteknik.se
www.bevattningsteknik.se

Helsingborgsvägen 578, 262 96 Ängelholm
Tel. 0431-222 10

info@scandifasad.se
www.scandifasad.se
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