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Lorem ipsum dollor.
Det finns många som vill leverera frukt till din arbetsplats. Det som skiljer oss från de
flesta av dem, är att vi bara arbetar med frukt. Vi är helt enkelt specialister.

Därför kollar vi upp våra leverantörer extra noga och ställer höga krav på dem. Vi 
inspekterar varje leverans, och sorterar ut det som inte håller måttet. Så att du och 
dina kollegor alltid ska ha schyssta bananer.

För oss är alltså inte frukten en sidotjänst som vi fixar lite snabbt och lätt medan vi 
ändå städar eller levererar kaffe. För oss är frukten kärnan i verksamheten. Det är 
vad vi lever på.

Därför är vi alltid på jakt efter ett friskare äpple, en mumsigare banan eller en 
saftigare apelsin. Och ingen suspekt satsuma, kvaddad kiwi eller klen clementin får 
chansen att smyga sig in på ditt fruktfat.

Med vänlig hälsning

Därför kan vi lova

fräschare frukt
Det finns några anledningar till att vi kan lova 
dig ett fräschare fruktfat och bättre service. 
Den viktigaste är att vi är specialister på frukt.

Lika mycket som vi älskar fräsch frukt, lika illa 
tycker vi om dålig frukt. Därför är alla leve-
rantörer noga utvalda, och frukten är kvali-
tetskontrollerad och spårbar i alla led. Vi sätter 
alltid kvaliteten, inte priset, i första rummet. 
Eftersom vi älskar frukt, vill vi presentera den 
fint. Alltså lägger vi upp frukten på fat.

Men att vara passionerad är en sak, att vara 
kunnig en annan. Vi har 30 års erfarenhet av att 
leverera frukt till arbetsplatser. Det är fortfa-
rande och ska alltid vara  vår kärnverksamhet. 
Sedan kan du även beställa mjölk till kaffet och 
annat gott. Till exempel nygräddat bröd och 
goda ostar.

Vi är ett lokalt företag som arbetar i Storgöte-
borg och Borås, inte ett affärsområde i en stor 
koncern. Och så ska vi fortsätta jobba.

Självklart vill vi att du ska vara lika nöjd med 
oss som med frukten. Det jobbar vi ständigt 
med. Till exempel genom att vara både pålitliga 
och flexibla. Jämför oss gärna med er nuvarande 
leverantör.

Vi tror på fräsch frukt, snyggt upplagd och 
levererad efter dina önskemål. Därför binder vi 
inte upp dig med långa avtal. Skulle du ändra 
dig, kan du alltid säga upp leveransen med en 
veckas varsel. Fast våra erfarenheter från andra 
kunder, talar för en lång och fruktbar relation.

Nyfiken? Ring eller maila oss för ett erbjudande.

Med vänlig hälsning
Mikael Sundhall med personal 
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