Nordsjællands Andels Grovvareforening

– Stedet hvor landboerne handler

Velkommen til NAG
NAG er en moderne grovvarevirksomhed, hvor kvalitet og
service er førsteprioritet. Vores sortiment spænder bredt, og
vores medarbejdere er gode sparringspartnere, som du altid
kan komme til for rådgivning.

Hos NAG kan du købe vores egen hestefoderserie, HorsePro,
som vi producerer på egen fabrik i Helsinge, og som er af særlig
høj kvalitet. Fodrer du med HorsePro-hestefoder, kan du dække din hest 100 % ind med alle nødvendige næringsstoffer for
optimal funktion og præstation.
Hos NAG forhandler vi ydermere nogle af de mest kendte hestefodermærker på markedet, som f.eks. Pavo, Nordic Horse,
Brogaarden og St. Hippolyt.
Mangler du hesteprodukter som fodertilskud, vitaminer/
mineraler og plejeprodukter, kan du se vores store udvalg på
vores webshop og selvfølgelig også i butikken.

FODERRÅDGIVNING

Vores faste, uddannede
foderkonsulenter er altid klar til at
rådgive dig i forbindelse med
valg af foder. Ring til os,
og vi hjælper dig.

Ubberødvej 30 · 2970 Hørsholm
Tlf. 22 54 58 07 · info@sukonordic.dk
www.sukonordic.dk

Økologiske Hybenprodukter

- naturens eget foder,
når du vil fodre
med omtanke

www.nordichorse.dk

Kæledyr, fugle
og haven
Hos NAG finder du også et stort udvalg af foder og
godbidder til hunde, katte, kaniner, gnavere og tamfugle.
Vi forhandler ydermere frø og mejsebolde til havens vilde
fugle samt knas til egern og hjortevildt, og du kan købe det
hele året rundt.
Kom og se vores store udvalg af kvalitetsprodukter
til haven. Vi fører gode, solide mærker som Fiskars,
Kent & Stowe, Felco og Gardena. Vi tilbyder også gødning,
kalk og et bredt udvalg af frø til både haven og køkkenhaven.
I butikkerne og på webshoppen har vi også et bredt
udvalg af foder og tilbehør til høns og andre fjerkræ.

Landsdækkende inden for alle former for
skadedyrsbekæmpelse, rådgivning, forebyggende
bekæmpelsessystemer, oprensning og desinfektion
efter skadedyrsangreb.

KILT IN
Totalløsninger inden for skadedyrsbekæmpelse
www.kiltin.dk • Tlf.: 4710 7200

www.pavo.dk

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.A.
Vestergade 14, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00

Borupvej 65, 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-15.00
Lørdag: 09.00-12.00

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-15.00

• 15526 • www.jsdanmark.dk

www.horsepro.dk
www.nag.dk
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