
Plantorama, Danmarks største have- og dyrecen-
terkæde, har åbnet to nye bæredygtige centre 
under moderne koncept, som udover alt til have, 
bolig og dyr, også byder på elektroniske prisskilte 
samt restaurant og legeområde.

Den danske familievirksomhed, Plantorama, har vok-
seværk. Kædens blomstrende forretning gror lystigt, 
senest med åbningen af to nye centre i Hørsholm og 
i Tilst ved Aarhus, så Plantorama i dag har 13 centre 
fordelt over Jylland, Sjælland og Fyn.

De nye moderne havecentre er bygget med særlig 
omtanke for miljøet, hvor der blandt andet er installe-
ret solceller på taget, som dækker 50-60% af  strøm-
forbruget. Derudover opsamles regnvand også til van-
ding af planterne.

ELEKTRONISKE PRISSKILTE 
SPARER PAPIR, TID OG PENGE
Samtidig er der, ligesom i resten af kædens centre, 
installeret elektroniske prisskilte i hele forretningen, så 
der spares enorme mængder papir på daglig basis. 

- De elektroniske prisskilte er et tiltag, som hjælper os 
med at gennemføre vores bæredygtige agenda, siger 
Torben Castenskiold, der er CFO hos Plantorama og 
fortsætter:

- Efter vi har implementeret elektroniske prisskilte i alle 
vores centre, har vi sparet betydelige mængder papir, 
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Efter vi har implementeret 
elektroniske prisskilte i alle vores 
centre, har vi sparet betydelige 
mængder papir, tid og penge. 
Samtidig er det en fordel for både 
vores medarbejdere og kunder.
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tid og penge. Samtidig er det en fordel for både vores 
medarbejdere og kunder.  

VIL SKABE GODE OPLEVELSER
I 1987 åbnede det første Plantorama havecenter i Egå 
ved Århus, og senere kom der også både dyre- og 
boligafdeling til. 

Forretningskonceptet er blevet udvidet undervejs, og 
i dag har kæden stor succes med produktion og salg 
af planter. Plantoramas centre kendetegnes ved, at 
sortimentet spænder vidt og byder på oplevelser for 
hele familien.

- Det må gerne være en facinerende oplevelse at 
besøge et af vores centre. Derfor har vi bevidst taget 
nogle valg, der skal være med til at skabe gode ople-
velser, fortæller Torben Castenskiold.

OM PLANTORAMA

Plantorama er Danmarks største have- og dyrecenterkæ-
de med alt til have, bolig og dyr. Plantorama er et dansk 
familieforetagende med havecentre i hele landet. Det første 
havecenter blev grundlagt tilbage i 1987 i Egå ved Århus 
med et sortiment af stueplanter. I dag spænder Plantora-
mas sortiment vidt; haveplanter og stueplanter, jord og gød-
ning, havekrukker og skjulere, brugskunst og boliginteriør 
samt dyretilbehør og levende dyr.
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