
Växthus och dubbelglasade orangerier
för nordiska trädgårdar



The Cottage Greenhouse, 5,1 x 3,8 m, 20 m2 , gavelanslutet .

The Cape Cod Greenhouse, 5,7 x 3,2 m, 18 m2.



The Cape Cod Orangery, 15 m2, dubbelglas 

45 cm breda glas, specialbeställd entrédel.

The Cottage Orangery, 3,2 x 2,6 m, 8 m2.

Tillverkade i Kanada och därmed naturligt 
anpassade till nordiskt klimat.  
Tål upp till 150 kg snö per m2 på taken. Helt 
stormsäkra, klarar vindar med orkanstyrka 
36 m/s. Kan vid behov uppgraderas för ännu mer.  
Automatiskt öppnande takfönster och låsbar 
stormsäker dörr med ventilationsfönster.  
På varje inre taklist i växthuset kan det hängas 
upp krukor och amplar på upp till 22 kg.  
Höga sidoväggar, gott om plats för större växter, 
sittmöbler, bord och  hyllor.  
Kan monteras på grundmur i valfri höjd. 
Dörren sänks och växthusets totala takhöjd 
ökar med den önskade grundmurens höjdmått.

Fyra olika basmodeller i storlekar mellan 8–100 m2 
samt specialbeställningar av alla slag.  
Växthusen är utrustade med stöttåligt härdat 
säkerhetsglas. Välj mellan 3 mm enkelglas till 
budgetpris och extra starkt 6 mm enkelglas. Eller 
uppgradera växthuset till ett exklusivt orangeri 
med 16 mm dubbelglas, för användning året runt.  
Växthusen kan anslutas med gavel till befintlig 
byggnad. Och det finns två specialmodeller med 
pulpet/snedtak för vägganslutning.

Klar och koncis steg-för-steg monterings- 
anvisning med utförliga instruktionsritningar (på 
engelska) medföljer leveransen.

BC Greenhouse Builders ger 25 års garanti på 
växthusets eller orangeriets aluminiumstomme.

URVAL:

SERVICE: 

GARANTI: 

KVALITÈ:

Ett växthus eller orangeri från vår tillverkare 
BC Greenhouse Builders har bara fördelar:



The Cape Cod Greenhouse, 5,7 x 3,2 m, 18,m2, 6 mm enkelglas, 

dekorativ runtomgående hängränna, 51 mm ytterprofil, specialfärg svart.

The Cape Cod – klassisk skönhet och kvalitet

44



Vår dragningskraft till växthus är obestridlig. Praktiskt taget alla trivs med närhet till naturen. 
Ett växthus eller orangeri erbjuder massor med möjligheter att förlänga vår, sommar och 
höst i trädgården. Och vackrare vindskydd finns inte.

The Cape Cod Greenhouse, 5,1 x 3,8 m, 20 m2.
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Cape Cod Takvinkel 45 grader

• Med klassisk 45-gradig taklutning är Cape Cod en 
skönhet som blir det självklara blickfånget i trädgården. 
Stor takhöjd och därmed luftvolym gör att citron, palm 
och andra exotiska växter trivs extra bra. Med sköna 
möbler och vacker inredning blir upplevelsen fulländad.

• • 
• Växthusen är utrustade med stöttåligt härdat enkelt 

säkerhetsglas, sektionerna är 61 cm breda. 
Två alternativ finns. Välj 3 mm enkelglas till budgetpris, 
glasen är då 70–90 cm höga och monteras 12 mm omlott 
på traditionellt sätt. Eller välj ett extra starkt och stöttåligt 
6 mm enkelglas i stora hela glassektioner och utan 
överlappningar.  

• 
• Växthusen kan beställas till grundmur i önskad höjd.

Dörrens placering anpassas och totala takhöjden ökar 
med grundmurens höjd. Alternativ är glas till marknivå . 

• Automatiska takfönster och låsbar stormsäker enkeldörr 
med ventilationsfönster ingår. Går att uppgradera till 
dubbeldörr eller en mer robust säkerhetsdörr med helt 
glasparti. Dörrar kan placeras på gavel eller långsida.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR

LÄNGD x BREDD x TAKHÖJD i mm

3 mm 6 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3874 x 2629 x 3102  10 m2 179.000 SEK 238.000 SEK

4496 x 3251 x 3409  14,5 m2 255.000 SEK 324.000 SEK

5118 x 3874 x3721  20 m2 298.000 SEK 392.000 SEK

6363 x 3874 x 3721  24,5 m2 387.000 SEK 470.000 SEK

Alla våra växthusmodeller kan uppgraderas med isolerande 
dubbelglas. The Cape Cod blir förvandlat till ett exklusivt 
orangeri som kan användas året runt. Vinterförvara 
medelhavsväxter, förläng odlingssäsongerna och umgås med 
familj och vänner! 

ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3874 x 2629 x 3102  10 m2 410.000 SEK

4496 x 3251 x 3409  14,5 m2 553.000 SEK

5118 x 3874 x3721  20 m2 668.000 SEK

6363 x 3874 x 3721  24,5 m2 746.000 SEK  

The Cape Cod Orangery, 6,3 x 3,8 m, 24,5 m2, 

16 mm dubbelglas, 51 mm ytterprofil.

Alla priser är inklusive frakt och 25% moms 

Kontakta oss för andra storlekar, allt mellan 8–100 m2

info@garden-greenhouse.se    tel 08-582 448 75

The Cape Cod Orangery 5,1 x 3,8 m, 20 m2, 16 mm dubbelglas.

The Cape Cod Orangery, 4,5  x 3,2 m, 14,5 m2, 16 mm dubbelglas.

Välj mellan tre standardfärger. Svart kan specialbeställas. 

Arctic White         English Green                 Rideau Brown



The Cape Cod Orangery, 5,1 x 3,2 m, 16,5 m2, 

 16 mm dubbelglas,förhöjd bakre mur, 51 mm yttterprofil.
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The Cottage Greenhouse, 6,3 x 3,8 m, 24,5 m2, 51 mm ytterprofil, lamell-sidofönster.

 

The Cottage – stilfull och stormsäker

Växthus och orangerier ger oss många tillfällen att dela naturens skönhet med familj och 
vänner. Alternativt fungerar de som en lugn tillflyktsort, en vitaliserande plats att njuta några 
av livets mest givande glädjeämnen – trädgård och odling.
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The Cottage Orangery, 5,1 x 3,8 m, 20 m2, 16 mm dubbelglas.



GREENHOUSE & ORANGERY

The Cottage Takvinkel 35°

• Eleganta The Cottage passar  in i alla trädgårdar, särskilt 
väl i mer moderna miljöer. Perfekt som kombinerat 
växthus och uterum. För prunkande grönska, odling och 
för umgänge med familj och vänner. Med skön inredning, 
både i och utanför, blir det trädgårdens mest uppskattade 
plats. 
 • • • • 

• De inre aluminiumprofilerna i växthusen är konstruerade 
för att enkelt kunna hänga upp tillbehör som vägghyllor, 
taklampor, krukor och amplar. Varje profil kan belastas 
upp till 22 kg.

• • '
• Standardhöjd på sidovägg är 1676 mm. Ska växthuset stå 

på en grundmur sänks dörren. Med en grundmur på t. ex. 
500 mm blir då  sidoväggen 1676 + 500 = 2176 mm och 
totala takhöjden ökar med lika mycket. Mer luftvolym ger 
bättre och jämnare växthusklimat. 
 

• Automatiska takfönster och låsbar stormsäker enkeldörr 
med ventilationsfönster ingår. Går att uppgradera till 
dubbeldörr eller en robust säkerhetsdörr med helt 
glasparti. Dörrar kan placeras på gavel eller långsida. 

• Stormsäker konstruktion, står emot vindar upp till 

36 m/s, orkanstyrka. Tål 150 kg snö per m2 på taket. 

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR

LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3 mm 6 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3874 x 2629 x 2722  10 m2 164.000 SEK 217.000 SEK

4496 x 3251 x 2943  14,5 m2 236.000 SEK 302.000 SEK

5118 x 3874 x 3162  20 m2 266.000 SEK 354.000 SEK

6363 x 3874 x 3162  24,5 m2 329.000 SEK 432.000 SEK

Uppgradera växthuset med 16 mm dubbelglas, få möjlighet 
till odling och avkopplande samvaro med familj och vänner 
även under vinterhalvåret. Upplyst och uppvärmt, med snö, 
mörker och kyla utanför blir det ett helt magisk trädgårdsrum. 
Inred med exotiska växter och sköna sittmöbler. 
 
ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3874 x 2629 x 2722  10 m2 398.000 SEK

4496 x 3251 x 2943  14,5 m2 515.000 SEK

5118 x 3874 x 3162  20 m2 634.000 SEK

6363 x 3874 x 3162  24,5 m2 708.000 SEK

The Cottage Greenhouse, 3,8 x 2,6 m, 10 m2, 

6 mm enkelglas, säkerhetsdörr.

The Cottage Greenhouse, 4,5 x 3,2 m, 14,5 m2.

The Cottage Orangery, 5,1 x 6,3 m, 32 m2,   

16 mm dubbelglas, gavelanslutet.

The Cottage Greenhouse, 8,2 x 5,7 m,  47 m2.

Alla priser är inklusive frakt och 25% moms 

Kontakta oss för andra storlekar, allt mellan 8–100 m2

info@garden-greenhouse.se    tel 08-582 448 75
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Traditional Takvinkel 23°

• Ibland kan bygglovsbestämmelser, grannar eller 
andra hinder kräva begränsade takhöjder. Då passar 
The Traditional med låg 23 graders takvinkel perfekt. 
Prunkande växter och skön inredning fulländar sedan 
detta kombinerade växthus och uterum. Alltid varmt 
och vindstilla kyliga eller blåsiga sommardagar.

• • 
• Växthusen är utrustade med stöttåligt härdat enkelt 

säkerhetsglas, sektionerna är 61 cm breda. 
Två alternativ finns. Välj 3 mm enkelglas till budgetpris, 
glasen är då 70–90 cm höga och monteras 12 mm 
omlott på traditionellt sätt. Eller välj ett extra starkt och 
stöttåligt 6 mm enkelglas i stora hela glassektioner och 
utan överlappningar. 

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR

LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3 mm 6 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3874 x 2629 x 2343  10 m2 154.000 SEK 206.000 SEK

4496 x 3251 x 2477  14,5 m2 221.000 SEK 290.000 SEK

5118 x 3874 x 2610  20 m2 254.000 SEK 338.000 SEK

6363 x 3874  x 2610  24,5 m2 304.000 SEK 408.000 SEK

Alla våra växthusmodeller kan uppgraderas med isolerande 
dubbelglas och förvandlas till högkvalitativa orangerier. 
Inred med exotiskt blommande växter och sköna sittmöbler. 
Odla, vinterförvara olivträd, citrus och umgås med familj och 
vänner även under de kalla årstiderna. 

ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3874 x 2629 x 2343  10 m2 368.000 SEK

4496 x 3251 x 2477  14,5 m2 472.000 SEK

5118 x 3874 x 2610  20 m2 578.000 SEK

6363 x 3874 x 2610  24,5 m2  644.000 SEK

  

• Det finns även isolerande polykarbonat kanalplast, 
6 mm eller 16 mm, som tillval för växthusen. 
Ett mycket prisvärt alternativ till dubbelglas, för att t. ex. 
kunna vinterförvara medelhavsväxter. 6 mm kanalplast 
har samma pris som 3 mm enkelglas. 16 mm kanalplast 
kostar som 6 mm enkelglas. Det går även att kombinera, 
t. ex. med kanalplast i taket och glas i väggarna.

The Traditional Greenhouse, 6,3 x 4,5 m, 28 m2.

The Traditional Greenhouse, 6,3 x 3,8 m, 24,5 m2, gavelanslutet.

The Traditional Orangery, 5,1 x 3,8 m, 20 m2.

Alla priser är inklusive frakt och 25% moms 

Kontakta oss för andra storlekar, allt mellan 8–100 m2

Välj mellan tre standardfärger. Svart kan specialbeställas. 

Arctic White         English Green                 Rideau Brown



The Traditional Orangery, 7 x 5,7 m, 40 m2, 16 mm dubbelglas, 51 mm ytterprofil.

The Traditional Orangery, 6,3 x 3,8 m, 24,5 m2, 16 mm dubbelglas, 

specialbeställd för hög bakre mur, ansluten till helmurad gavel.
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The Pacific Greenhouse, 5,7 x 3,8 m, 21,5 m2.



GREENHOUSE & ORANGERY

The Pacific Takvinkel 23°

• Stilfullt bågformade Pacific är en imponerande och 
uppseendeväckande växthusmodell. Passar i alla 
miljöer, även moderna, särskilt väl nära havet och i 
lantliga omgivningar. 

• Växthusen är utrustade med hållbart och stöttåligt 
härdat enkelglas, sektionerna är 61 cm breda. 
Välj mellan 3 mm enkelglas till budgetpris och extra 
hållbart 5 mm enkelglas. Eller uppgradera till exklusiva 
Pacific Orangery med Superior Frame och 16 mm 
isolerande dubbelglas, vilket ger möjlighet att använda 
The Pacific uppvärmt under vintermånaderna.

• Höjden på grundmuren är valfri, dörren sänks med lika 
mycket som muren är hög. Det går även att välja glas 
ända ner till marknivå.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR

LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3 mm 5 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3785 x 2521 x 2322  9 m2 197.000 SEK 266.000 SEK

5029 x 3766 x 2594  18,5 m2 291.000 SEK 403.000 SEK

6274 x 3766 x 2594  24 m2 334.000 SEK 450.000 SEK

The Pacific utrustad med isolerande dubbelglas är ett 
exklusivt orangeri att leva med året runt. Njut av exotiska 
blommande växter, inred med sköna möbler, odla och umgås 
med familj och vänner – även under vintermånaderna.

ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3839 x 2559 x 2426  9 m2 Kontakta oss 
för offert

5083 x 3803 x 2692  18,5 m2         "

6328 x 3803 x 2692   24 m2         "

The Pacific Orangery, 12,5 x 5 m, 62 m2, 16 mm dubbelglas.

The Pacific Greenhouse, 6,3 x 3,8 m, 24 m2, specialfärg svart.

The Pacific Orangery, 7,5 x 4,4 m, 33 m2, 16 mm dubbelglas.

Alla priser är inklusive frakt och 25% moms 

Kontakta oss för andra storlekar, allt mellan 8–100 m2

info@garden-greenhouse.se    tel 08-582 448 75

Välj mellan tre standardfärger.Svart kan specialbeställas. 

Arctic White         English Green                 Rideau Brown

• Dubbelglasade Pacific Orangery är konstruerade 
med ett extra kraftigt 'Superior Frame' ramverk som 
bl a. har 51 mm breda inner- och ytterprofiler som 
standard. Därav en högre kostnad jämfört med våra 
andra dubbelglasade orangerier.
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Vägganslutet – praktiskt och lättåtkomligt

The Traditional Lean-to Orangery, 14,5 m2, 

specialbeställd L-formad vägganslutning, 16 mm dubbelglas, 51 mm ytterprofil.
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Utöka bostadsytan med ett extraordinärt utrymme. Njut av natur och trädgård sommar som 
vinter i ett magiskt rum av glas. Våra vägganslutna växthus och orangerier uppfyller högsta 
kvalitetskrav och kan anpassas och modfieras för alla typer av befintlig byggnader.

The Cape Cod Gable Attached Greenhouse, 5,1 x 4,4 m, 22,5 m2, 51 mm ytterprofil.
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The Cape Cod Greenhouse, 3,8 x 2,6 m, 10 m2, gavelanslutet.

The Traditional Lean-to Orangery, 8,7 x 2,5 m, 22 m2.

The Cottage Gable Attached Greenhouse, 10 x 4,6 m, 46 m2, 51 mm ytterprofil.

The Traditional Gable Attached Orangery, 2,6 x 2,6 m, 7 m2, 

16 mm dubbelglas, 51 mm ytterprofil.



The Pacific Lean-to Orangery, 5,7 x 3,2 m, 18 m2, 

16 mm dubbelglas, Superior Frame.

The Cottage Gable Attached Greenhouse, 10 x 4,6 m, 46 m2, 51 mm ytterprofil.

LEAN-TO & GABLE ATTACHED

Vägganslutna växthus/orangerier
• Anslut växthuset och orangeriet till boningshuset 

eller annan byggnad och få det bästa av två världar. 
Nära tillgång till exotiska växter, avkopplande miljö och 
odling, Maximera med befintlig värme, el och vatten. 

• 
• Alla våra basmodeller, Cape Cod, Cottage, Traditional 

och Pacific med sina olika taklutningar går att ansluta 
med gavel, ’Gable Attached’, till befintlig byggnad. 
Andra takvinklar går att specialbeställa, anpassa ditt val 
så att det matchar just ditt hus. 
'

• Det finns två varianter med sned/pulpettak av bas–
modellerna – Traditional Lean-to och Pacific Lean-to. 
De har som standard en takvinkel på 23 grader, men 
takvinkeln kan utan problem ändras och modifieras så 
att takfots- och taknockshöjder samt längd och bredd 
stämmer med den byggnad som de ska anslutas till.

The Traditional Lean-to – ett urval storlekarThe Traditional Lean-to – ett urval storlekar

LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3 mm 6 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3874 x 2578 x 2886  10 m2 170.000 SEK 216.000 SEK

5118 x 3823 x 3419  19,5 m2 293.000 SEK 362.000 SEK

6363 x 3823 x 3419  24 m2 329.000 SEK 413.000 SEK

Utrustade med dubbelglas förvandlas de vägganslutna 
växthusen till exklusiva orangerier för användning året runt.

ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3874 x 2578 x 2886  10 m2 365.000 SEK

5118 x 3823 x 3419  19,5 m2 530.000 SEK

6363 x 3823 x 3419  24 m2  618.000 SEK

The Cottage Gable Attached Orangery, 5,1 x 4,5m, 23 m2, 

specialbeställd takvinkel 28 grader, 51 mm ytterprofil.

LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3 mm 5 mmVÄXTHUS  ENKELGLAS  >

3785 x 2521 x 2327  9,5 m2 181.000 SEK 237.000 SEK

5029 x 3766 x 2594  19 m2 316.000 SEK 408.000 SEK

6274 x 3766 x 2594   24 m2 354.000 SEK 482.000 SEK

The Pacific Orangery är uppgraderat med det exklusiva 
ramverket 'Superior Frame'. Optimalt för att vinterförvara 
medelhavsväxter samt för umgänge med familj och vänner.

ORANGERI  DUBBELGLAS  >                      16 mm

3785 x 2521 x 2327  9,5 m2 Kontakta oss 
för offert

5029 x 3766 x 2594  19 m2         "

6274 x 3766 x 2594   24 m2         "

The Pacific Lean-to – ett urval storlekarThe Pacific Lean-to – ett urval storlekar
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The Cottage Orangery, 6,9 x 4,4  m, 30 m2, 

 dubbelglas, specialbeställt för anslutning till murade gavlar.

The Traditional Custom Greenhouse, 

2,6 x 3,8  m, 10 m2, specialbeställd efter arkitektritning med 25° taklutning, 51 mm ytterprofil..



CUSTOM GREENHOUSES & ORANGERIES

Specialbeställda växthus/orangerier
• Har du en alldeles egen växthusdröm eller har en arkitekt 

ritat ditt nya dubbelglasade orangeri. För vår kanadensiska 
tillverkare BC Greenhouse Builders är flexibilitet helt 
avgörande. Det går att få i stort sett vilket form, färg och 
storlek som helst på växthusen och orangerierna. 

• Specialbeställda växthus är försedda med 6 mm 
enkelt härdat säkerhetsglas för förlängning av vår- och 
höstsäsongerna. Specialbeställda orangerier är utrustade 
med 16 mm dubbelglas för att kunna användas året 
runt. Även andra glastyper som extra isolerande dubbla 
lågemissionsglas eller tonade glas går att beställa.

• • • • 
• Växthusen och orangerierna kan konstrueras i klassisk 

viktoriansk stil eller designas stramt moderna och 
nutida. De kan vara fristående eller anslutna till befintliga 
byggnader eller inkorporerade med uteplats eller pergola.  

• Lägg till en vestibul, entrédel eller portik på växthusets 
långsida eller gavel. Eller en mindre förbindelsegång mellan 
växthuset och en befintlig byggnad. Mellanväggar för olika 
växtzoner eller för vinterförvaring av olivträd, palm och 
citrus. Allt är möjligt! 

• Anpassa växthusets utseende till alla sorts miljöer och 
byggnader. Standardbredd på glassektionerna är 61 cm. 
Andra bredder går att specialbeställa, som t. ex. 30 eller 
45 cm för ett mer klassisk viktoriansk utseende. 

• Den vägganslutna modellen The Traditional Lean-to med 
snedtak går att specialbeställa som helt fristående.

Ta kontakt för information om priser, storlekar, 
glas- och profilalternativ.

info@garden-greenhouse.se

tel 08-582 448 75, 070-580 20 28

The Cottage Orangery, 5,1 x 8,8 m, 45 m2, dubbelglas, 

övre fönsterrad, runtomgående hängränna, 51 mm ytterprofil.

Custom Orangery, 5,1 x 5,7 m, 29 m2, dubbelglas, gavelanslutet.

Octagonal Custom Orangery, specialbeställt åttakantigt orangeri, 

72 m2, 16 mm dubbelglas, 51 mm ytterprofil. 21



Takdekor, ’Victorian Cresting’ och takspiror 

Prydnader för taknocken, ger en klassisk engelsk stil till växthusen. Inte 
bara vackert, skyddar även mot fåglar. 

Dekorativ ytterprofil

För växhus försedda med 3 mm enkelglas är ytterprofilen 28 mm bred. 
För 6 mm enkelglas och 16 mm dubbelglas är profilbredden 38 mm. 
Där finns tillvalet 51 mm bred dekorativ ytterprofil. Standardprofilerna 
har synliga målade skruvar på utsidan, den bredare dekorativa listen 
täcker dessa – en mer traditionell stil på växthusen och orangerierna. 
Se bildexempel sid 4, 5, 6, 17, 13,  20 och 21.

Sidofönster – 122 x 61 cm

Alla växthus och orangerier har automatiskt öppnade takfönster som 
standard. För extra ventilation och tvärdragsvädring varma dagar finns 
automatiskt öppnade sidofönster som tillval. Rekommenderas! Finns 
även 61 x 61 cm för mindre växthus eller lamellfönster 61 x 70 cm.

Hängrännor

Mini, stor rektangulär  eller 
stor dekorativ hängränna. 

Dekorativa detaljer

Runtomgående hängränna, 
horisontalspröjs och gaveldekor.

’Safety Door’ dubbeldörr

En robust enkel slagdörr, ’Safety Door’, är standard på dubbelglasade 
orangerier. ’Safety Door’ kan även specialbeställas för växthus med 
6 mm enkelglas. Dörren har hela glassektioner och 
dörröppningen är 1016 mm. Kan uppgraderas till 
dubbeldörr med 1930 mm bredd. Andra storlekar kan 
specialbeställas. Tvärslå och sparkplåt, i önskad höjd 
och mer traditionella dörrhandtag i borstad krom 
eller svart lack finns som tillval. 

’Storm Proof’ dubbeldörr

’Storm Proof Door’ är standard på enkelglasade växthus. Enkel 
låsbar slagdörr, dörröppning 879 mm. Dörren har ventilations-
funktion, den nedre glassektionen kan höjas. Kan uppgraderas 
till dubbeldörr med 1384 mm eller 1689 mm dörröppning. 
Andra storlekar kan specialbeställas.

Tillval

           28 mm profil  38 mm profil           51 mm dekorativ ytterprofil 
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Beställa ett växthus eller orangeri
Kontakta oss per telefon eller e-post. Du får en offert på det 
växthus eller orangeri och de tillval du är intresserad av. En 
måttritning bifogas för planering och utförande av mark- och 
grundarbete. Är du nöjd och vill gå vidare med beställning 
skickar vi en orderbekräftelse. Leveranstid är c:a 16 veckor.

Vi ger mer än gärna råd och tips om mark- och grundarbetet 
inför köpet och vi har samarbete med flera anläggningsfirmor. 

Växthusen och orangerierna är utformade för att göra det så 
enkelt som möjligt att montera. Monteringsanvisning med 
detaljerade instruktionsritningar finns för duktiga hemmafixare. 
I de fall där man behöver hjälp med monteringen, det gäller 
särskilt större växthus, rekommenderar vi våra egna skickliga 
hantverkare. De monterar över hela Sverige och i övriga 
Skandinavien. Kontakta oss för information.

e-post: info@garden-greenhouse.se 
tel: 08-582 448 75,  intl: 0046-8582 448 75 
mobil: 070-580 20 28

Garden & Greenhouse Scandinavia AB 
Vansta gård 13, SE-148 92 Ösmo

garden-greenhouse.se

Garden &
GREENHOUSE

Garden & Greenhouse Scandinavia AB reserverar sig för eventuella prisändringar. Aktuella priser finns alltid på hemsidan.
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