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I Faster’s Have finder du et stort udvalg af haveplanter, blomster,
brugskunst og interiør, som kan gøre dit hjem helt personligt.
BLIVER EN DEL AF EN LIVSSTIL

Det er meget mere end bare planter, de sælger hos Faster’s Have.

De sælger alt fra haveplanter til interiør, som gør butikken til et livs-

stilscenter i lige så høj grad, som det er et havecenter. Det er oplevelsen og den høje service, som butikken udmærker sig ved.

E T H AV E C E N T E R

- drevet af passion & oplevelser Du får lidt ud over det sædvanlige,

med vores leverandører, som pri-

Frederikssund.

har mulighed for at besøge dem

når du besøger Faster’s Have i

Havecenteret er bygget op som

mært er danske. Det betyder, at vi
og gå en tur på deres marker, så vi
kan håndplukke vores sortiment.

en hyggelig, gammel landejen-

- Vi er meget stolte af vores forskellige arrangementer, hvor vi

giver kunderne mulighed for at lære noget nyt og blive en del
af en eksklusiv begivenhed. Det kan handle om blomsterbin-

ding eller indretning med planter, men det kan også handle om
specialøl og andre ting, som ikke nødvendigvis har noget med
et havecenter at gøre i traditionel forstand, fortæller Charlotte
Broksø, som er indehaver af Faster’s Have.

Vores varelager er også en del af vores

udstillinger, så kunderne kan opleve de

mange anderledes muligheder, vi tilbyder,
fortæller Lasse Broksø der primært
står for salg og udendørsarealer.

dom, der byder velkommen på

visit, og hvor personalet står klar
til at give dig inspiration og personlig vejledning.

- Vores ambition er ikke at være

de største, men at give kunderne
den bedste og hyggeligste op-

Faster’s Have er et moderne havecenter,
hvis stil bygger sig op omkring landlig
hygge og sommerhusidyl

levelse. Vi har et tæt samarbejde
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Personalets kyndige rådgivning og de mange visuelle
indtryk i butikken, skaber de perfekte betingelser for

at dyrke helt nye idéer, som kan gro og trives i dit hjem

og i din have. Og med den store passion der strømmer
igennem Faster’s Have er det næsten umuligt at gå
derfra uden at summe af fornyet inspiration.
Rigtigt god fornøjelse!

