Få plantesucces gennem
faglighed og præcision
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Skov &
Landskab

Vi bidrager til, at dit
planteprojekt lykkes
Fakta om Johansens Planteskole
Johansens Planteskole er en af
landets førende planteskoler. Planteskolen har egen produktion på mere
end 100 ha i Børkop og 5.000 m2
tilhørende produktionsbygninger.
Vi leverer kvalitetssikrede planter til
stort set alle formål. Dette er muligt
gennem et stærkt samarbejde med
en række dygtige leverandører i indog udland.
Vores beliggenhed midt i Danmark
giver os mulighed for at servicere
vores kunder hurtigt og fleksibelt.

Hos Johansens Planteskole er vi specialiseret
i planter til den professionelle sektor inden for
skov, landskab, have og anlæg. Med afsæt i
en stærk faglig viden og mange års erfaring
bidrager vi til, at du som kunde lykkes med dit
planteprojekt.
• Samarbejdspartner med fokus på dig
• Specialist i planter og deres herkomst
• Rådgiver i forbindelse med projekter
Med rødder i viden glæder vi os til at inspirere
dig på de kommende sider.

Peter Ladegaard Jensen
Indehaver og direktør

Have &
Anlæg

Have & Anlæg

Planter til professionelle
inden for have og anlæg
Den rigtige kvalitet kræver viden
Vi har specialiseret os i at dyrke og levere
kvalitetsplanter, for vi ved, hvilken afgørende
betydning det har for dit planteprojekt.
De høje krav til kvaliteten oplever du både
i den enkelte plante og i præcisionen i hele
leverancen.

Du får adgang til...
• Fuldt dækkende sortiment fra
blomsterløg til allétræer
• Tryghed gennem kvalitetskontrol
• Viden om, hvad der rører sig på markedet
• Den bedste rådgivning

Vi engagerer os i
dit behov og i processen
Vi leverer kvalitetssikrede
planter til alle formål
Vi står for faglighed
og præcision

Under navnet Eversgreen tilbyder Johansens Planteskole unikke Bonsai-træer med
individuelle, karakteristiske udtryk. De ældste træer er op til 100 år gamle. Bonsai-træet
udstråler fred, ro og tid til eftertænksomhed, og det kan bruges til at skabe naturlige
åndehuller i en travl hverdag, hvor vi har behov for at lade op og reflektere. Læs mere
om Bonsai som meditationstræ og om Zenspot, som er et grønt uderum skabt omkring
Bonsai-træet, der giver mennesker trivsel og velvære, på johansens-planteskole.dk

Udvalgte referencer
Moesgaard Museum.............. Aarhus

Skov & Landskab

Light House.............................. Aarhus
Navitas...................................... Aarhus
Isbjerget.................................... Aarhus
City Tower................................ Aarhus
Krimsvej.................................... København
Fårup Sommerland................ Blokhus
Aalborg Lufthavn.................... Aalborg

City Tower, Aarhus

Sødis Bakker............................ Mariager

Planter til professionelle
inden for skov og landskab

Sundby Vorup.......................... Aalborg
Rosenhøj................................... Aarhus
Jyske Bank............................... Silkeborg
Korskærparken........................ Fredericia

Bredt sortiment uden kompromis
I samarbejde med os sikrer du dig adgang til
et fuldt dækkende sortiment af kvalitetsplanter inden for nåletræer, løvtræer og buske.

Dalum Kirke.............................. Odense
Veggerby Kirke........................ Nibe
Kunstmuseum Filosoffen..... Odense
J.C. Jacobsens Have............. København
Industriens Hus....................... København
Frederiksberg Have................ København

Krimsvej, København

Moesgaard Museum, Aarhus

Privat have, Brejning

Veggerby Kirke, Nibe

Navitas, Aarhus

Vores planter benyttes til skove, det åbne
landskab, læplantning, vildtremiser, juletræer og pyntegrønt.

Genetik
Hos Johansens Planteskole gør vi vores bedste for at sikre dig planter af høj genetisk og
teknisk kvalitet. Derfor har vi gennem mange
år opbygget stærke relationer i branchen.
Vores koncept giver adgang til de bedst afprøvede frøkilder i Danmark, og med licens til
egen afdeling i Ambrolauri Tlugi i Georgien,
står vi stærkt i markedet.

Johansens Planteskole ApS
Damhusvej 103 • DK-7080 Børkop
Tlf +45 75 86 62 22
johansens-planteskole.dk
CVR 28848609

