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NOGET PÅ
HJERTET
Hos N-mark Træproduktion har vi noget på hjertet. En passion for at arbejde med naturens
eget materiale og producere træløsninger i topklasse. Højbede, plantekasser, læskærme,
pavilloner, rygeskure, sansehave, bord/bænkesæt – alt hvad hjertet begærer inden for
løsninger i bæredygtigt træ. Den høje kvalitet, hensynet til miljøet og de fleksible løsninger
går hånd i hånd.
N-mark Træproduktion producerer også løsninger til større projekter inden for have og
byplanlægning. Vi samarbejder med arkitekter og byplanlæggere om at skabe smukke
løsninger skræddersyet efter deres ønsker. Vi kan levere præcist som ønsket.
Foruden det flotte ydre, kvaliteten og fleksibiliteten i løsningen rummer træet også andre
historier. Alle produkterne er nemlig fremstillet af medarbejdere, som er udfordrede af
psykiske årsager. Medarbejdere som er stolte og glade for indhold i hverdagen og for at
være med til at producere trævarer, som i den grad skaber glæde og mening for forbrugeren.
Så vi har travlt hos N-mark Træproduktion – både med at skabe intern arbejdsglæde, men
i endnu højere grad i forhold til at dække et behov for produkter, der både holder og bliver
smukkere år efter år.

BYRUM
I SAMARBEJDE MED
ARKITEKTER, BYPLANLÆGGERE
ELLER HAVEFOLK, SKABES DET
BEDSTE HAVEMILJØ.

Gram Slots Udstilling. Et utal
af muligheder og fleksible
løsninger. Vores produkter er
solidt konstrueret og har en
lang holdbarhed. Alle hjørnerne
er med dansk forarbejdet stål.
Vi kan også levere i kobber.

HAVEPAVILLON MED
BRÆNDE/BÆNK.
KUN FANTASIEN SÆTTER
GRÆNSER.

DANSK PRODUCERET
Højbede og plantekasser fås i to typer træ. Enten ubehandlet fyrretræ eller
Royal imprægneret fyrretræ. Impræneringen er giftfri. Al fyrretræet ligger 3
timer i 80 grader varmt linolie. Det er holdbarheden og levetiden på sigt, der
er forskel på. Alt det træ der anvendes hos N-mark Træproduktion, opfylder
alle regler for bæredygtighed.

TÆNK PÅ HELHEDEN,
NÅR DU KØBER DIT NÆSTE HØJBED

UBEHANDLET FYRRETRÆ
FRA DE SVENSKE SKOVE

ROYAL IMPRÆGNERET FYRRETRÆ
FRA DE SVENSKE SKOVE

MODUL

SYSTEM

INGEN BRUG
AF VÆRKTØJ

FLEKSIBLE LØSNINGER

Design og funktionalitet er tanken bag de bæredygtige højbede
fra N-mark. Højbedene er smarte og der er tænkt på alt. De er
udformet, så de kan samles uden brug af værktøj. De samles med
den smarte hjørne kant, der går ind i træet og holder dem sammen.
Man kan samle og kombinere højbede på kryds og tværs. Fås i
galvaniseret stål eller kobber.
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