Garden &
G R E E N HOUS E

Växthus och orangerier i cederträ för nordiska trädgårdar

Woodpecker Joinery

The Kingsburyr med specialbeställd entrédel 'porch' och dubbeldörr, 5,5 x 3,7 m, 22 m2 .

The Dagdale, 2,6 x 2,5 m, 6,5 m2 .

The Bromley, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

Varför välja växthus i cederträ?
HÅLLBARHET:

The Bromley med tillval rektangulära hängrännor
i aluminium, 5,5 x 3,7 m, 20 m2 .

Hantverksmässigt tillverkade i England av
av kanadensisk röd ceder, ett träslag som
innehåller oljor och resiner vilka fungerar
som naturliga impregneringsmedel. Växthus i
obehandlat cederträ beräknas ha en livslängd
på över femtio år – ännu längre om de behandlas
med cederträolja.
Växthusen är utrustade med stöttåligt
4 mm härdat säkerhetsglas.
Extra förstärkt konstruktion för den nordiska
marknaden, vilket gör att växthusen mer än väl
tål både stora snölaster och hårda höststormar.

KVALITET:

Helt underhållsfritt tak – taknock och yttre
taklister i lackerad aluminium.
För den nordiska marknaden är växthusen
extrautrustade med lackerade hängrännor och
stuprör i galvaniserat stål.
Automatiska öppnare till takfönstren.

URVAL:

Växthusmodellerna har tre olika breddmått och kan beställas i flera olika längder. Även
större storlekar för kommersiella ändamål.
Det vanligaste är att beställa växthusen för
montering på grundmur. Även cederträpanel,
glas till mark eller en kombination går att få.
Alla växthusmodeller kan uppgraderas till
orangerier med 14 mm dubbelglas. Uppvärmda
kan de då användas även under vinterhalvåret.

The Kingsbury på grundmur, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

Skönhet, funktionalitet och hållbarhet

The Kingsbury Orangery, 4,9 x 3 m, 15 m2 , 14 mm dubbelglas.
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Växthus i doftande hållbart cederträ, utformade för att passa alla trädgårdsmiljöer. För
all slags odling och uppdragning av fröer och sticklingar. Samtidigt ett vindstilla och skönt
uterum för umgänge med familj och vänner – vår, sommar och höst.
Alla växthusmodeller kan uppgraderas till orangerier med isolerande dubbelglas. Används då
året runt, t. ex. för vinterförvaring av medelhavsväxter som olivträd, fuchsia och citrus.

The Vanderburg Greenhouse, 4,9 x 3 m, 15 m2 , dubbeldörr.
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Kingsbury Takvinkel 40°

The Kingsbury Greenhouse, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

•

The Kingsbury är ett klassiskt, viktoriansk utformat
växthus med 40-gradig takvinkel och 30 cm breda
fönstersektioner. Ett elegant tillskott till alla trädgårdar, passar särskilt bra i äldre miljöer.

•

Inred växthuset med en fin marksten och exotiska
blommande växter. Ett bord och några sköna fåtöljer
eller stolar fulländar ett kombinerat växthus / uterum.

•

The Kingsbury kan beställas för montering på grundmur
i valfri höjd mellan 40 och 90 cm. Eller välj cederträpanel, stående eller liggande, även den i valfri höjd.

•

Växthusen är som standard utrustade med stöttåligt
4 mm enkelt härdat säkerhetsglas. Ett extra stöttåligt
6 mm härdat glas går att specialbeställa.

•

Alla våra växthus har taknock och yttre taklister av
lackerad aluminium, vilket ger ett helt underhållsfritt
tak. Välj mellan färgerna brun, svart, grå, vit eller grön.
-

•
•

Växthuset är utrustat med Bayliss MK7 automatiskt
öppnande takfönster. Hängrännor och stuprör i lackerat
stål är standard, välj färg: brun, svart, grå, vit eller grön.

•

Som tillval finns takkupa eller utskjutande entrédel,
dubbeldörrar, sidofönster, planteringsbord, kallbänkar
och regntunnor – allt i cederträ. Entrédel/förstuga
kostar mellan 35.000-55.000 kr beroende på storlek.

•

Det går att uppgradera enkelglasat växthus till
orangeri med isolerande 14 mm dubbelglas. För
användning året runt, t. ex för vinterförvaring av
medelhavsväxter. Lägg till c:a 40% på priserna nedan.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR
LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3733 x 2462 x 2832 9 m2

140.000 SEK

4920 x 3068 x 3086 15 m2

188.000 SEK

5510 x 3670 x 3340 20 m2

236.000 SEK

6690 x 3670 x 3340 24,5 m2

258.000 SEK

Alla priser är inklusive 25% moms och frakt

Kontakta oss för offert, prisuppgifter om andra storlekar
eller om uppgradering till orangeri med dubbelglas.
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75
The Kingsbury Greenhouse, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2

The Kingsbury, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2 , entrédel och 'Gothic' dubbeldörr.

The Kingsbury, 5,5 x 3,7 m, 20 m2 .

The Kingsbury Greenhouse, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2
7

The Kings Bromley, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2 , med tillvalet entrédel med dubbeldörr.
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Kings Bromley Takvinkel 40°
•

Kings Bromley har en 40-gradig taklutning och 56 cm
breda fönstersektioner. En viktoriansk form, taklutning
och takhöjd men med bredare glassektioner vilket ger
ett modernare intryck. Använd Kings Bromley som
ett kombinerat växthus och lusthus – odla, inred med
exotiska växter, vackra möbler och prydnadssaker.

•

The Kings Bromley kan beställas för montering på
grundmur i valfri höjd mellan 40 och 90 cm. Alternativt
med cederträpanel, även den i valfri höjd.

•

Alla våra växthus har taknock och yttre taklister av
lackerad aluminium, vilket ger ett helt underhållsfritt tak.
Välj mellan färgerna svart, brun, grå, grön eller vit.

•

Växthusen är som standard utrustade med stöttåligt
4 mm enkelt härdat säkerhetsglas. Ett extra stöttåligt
6 mm glas går att specialbeställa.

•

Växthusen är utrustade med Bayliss MK7 automatiskt
öppnande takfönster. Hängrännor och stuprör i lackerat
stål är standard, välj färg: brun, svart, grå, vit eller grön.

•

Som tillval finns entrédel/förstuga. Pris mellan
30.000-50.000 kr beroende på storlek.

The Kings Bromley, 6,7 x 3 m, 20 m2 .

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR
LÄNGD x BREDD x TAKHÖJD i mm

The Kings Bromley, 4,9 x 3 m, 15 m2 . dubbeldörr på långsidan.

3733 x 2462 x 3044 9 m2

130.000 SEK

4920 x 3068 x 3086 15 m2

152.000 SEK

5510 x 3670 x 3340 20 m2

194.000 SEK

6690 x 3670 x 3340 24,5 m2

222 .000 SEK

Alla priser är inklusive 25% moms och frakt

Kontakta oss för offert, prisuppgifter om andra storlekar
eller om uppgradering till orangeri med dubbelglas.
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75
•

Växthusen är förbehandlade med Barrettine Premier
Wood Preserver Natur som är en skyddande ofärgad
träolja. Om en av nedanstående laserande träoljor
önskas bifogas den gratis med växthuset.

Natur
The Kings Bromley, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

Ljusbrun

Mörkbrun

Grön
9
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The Vanderburg, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

GREENHOUSE & ORANGERY

The Vanderburg Takvinkel 23°

The Vanderburg, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

•

The Vanderburg är med sitt eleganta valmade tak det
perfekta blickfånget i en nordisk trädgård. En kombination av skönhet och funktionalitet ger utrymme
både för odling och samvaro. Odla kryddväxter, njut
av solmogna tomater, inred med exotiska träd och
blommor, vackra möbler och prydnadssaker.

•

Välj mellan standardstorlekar eller specialbeställ efter
egna önskemål, t. ex. för en befintlig grund.

•

Växthusen är försedda med ett stöttåligt 4 mm enkelt
härdat säkerhetsglas. Glassektionerna är stadigt
infästade i yttertaket med aluminium- och gummilister.

•
•

Takfönstren är förseddda med Bayliss MK7 automatiska
öppnare. Hängrännor och stuprör i galvaniserat stål.
Sidofönster finns som tillval.

•

Dörren kan placeras både på gaveln och på långsidan.
Dubbeldörr finns som tillval. Svarta antikbehandlade
beslag och dörrhandtag ingår.

•

Det går att uppgradera The Vanderburg till ett dubbelglasat orangeri för användning året runt, uppvärmt
under vintern. Priserna nedan ökar med cirka 40%.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR
LÄNGD x BREDD x HÖJD i mm

3733 x 2462 x 2800 9 m2

122.000 SEK

4920 x 3068 x 2960 15 m2

162.000 SEK

5510 x 3670 x 3120 20 m2

188.000 SEK

6690 x 3670 x 3120 24,5 m2

212.000 SEK

Alla priser är inklusive 25% moms och frakt

Kontakta oss för offert, prisuppgifter om andra storlekar
eller om uppgradering till orangeri med dubbelglas.
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75

The Vanderburg, 7,8 x 4,9 m, 38 m2 .
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Bromley Takvinkel 30°
•

•
•
The Bromley, 4,9 x 3,7 m, 18 m2 dubbeldörr.

•
•

Bromley på grundmur med dubbeldör och portik, 5,5 x 3 m, 16,5 m2
•
•

•
•

The Bromley kombinerar hållbarhet och traditionell sti
och blir central i vilken trädgård som helst. Växthuset
är konstruerat för att uppfylla kvalitetskrav från seriösa
trädgårds- och odlingsentusiaster. The Bromley är ett
växthus i doftande och hållbart cederträ till ett bra pris.
The Bromley kan beställas för montering på grundmur i
valfri höjd mellan 40 och 90 cm. Eller välj cederträpanel,
stående eller liggande, även den i valfri höjd.
'
Växthuset är utrustat med 56 cm breda glassektioner.
Blandningen av hållbart cederträ och och härdat 4 mm
säkerhetsglas, plus de skyddande täckande aluminiumlisterna i taket ger ett så gott som underhållsfritt växthus.
Takventilerna är förseddda med Bayliss MK7 automatiska
öppnare. Sidofönster finns att få som tillval. Hängrännor
och stuprör i galvaniserat stål i färgerna svart, brun, grå,
grön eller vit.
Dörren kan placeras både på gavel och på långsidan.
Dubbeldörr finns som alternativ. Svarta antikbehandlade
beslag och dörrhandtag ingår.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR
LÄNGD x BREDD x TAKHÖJD i mm

The Bromley, 3,7 x 3 m, 11 m2 , träpanel och glas till mark, mellanvägg.

3733 x 2462 x 2771 9 m2

108.000 SEK

4920 x 3068 x 2959 15 m2

138.000 SEK

5510 x 3670 x 3146 20 m2

166.000 SEK

6690 x 3670 x 3146 24,5 m2

194.000 SEK

Alla priser är inklusive 25% moms och frakt

•

Växthusen är förbehandlade med Barrettine Premier
Wood Preserver Natur som är en skyddande ofärgad
träolja. Om en av nedanstående färgade träoljor önskas
bifogas den gratis med växthuset.

The Cottage, 5,1 x 3,8 m, 20 m 2 , utrustad med dubbelglas, säkerhetsdörr, dekorativ profillist,hängrännor och kallbänkar.

Natur

Ljusbrun

Mörkbrun

Grön

Kontakta oss för offert eller prisuppgifter om andra
storlekar.
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75
The Bromley, 4,9 x 3,7 m, 18 m2 .

The Bromley, 5,5 x 3,7 m, 20 m2 , tillval dubbeldörr och rektangulära hängrännor i aluminium.

The Bromley, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2 , tillval entrédel med dubbel 'Gothic Door'.
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Heritage Takvinkel 40 eller 30°
•

•
•
•
•

The Heritage Greenhouse, 4,9 x 3 m, 15 m2 .

•
•
•
•

•
•

The Heritage är det mest luxuösa klassiska växthuset i
cederträ på marknaden. Vår tillverkaren har tagit fram
repliker från 1800-talets främsta växthustillverkare i
England, Messenger & Co och Bolton & Paul.
Varje växthus är unikt och hantverksmässigt tillverkat
enligt dina eller arkitekts specifikationer.
Det praktfulla ramverket är mer robust och har dekorativt
rundade 'bullnosed' eller avfasade, 'chamfered', vägg- och
takreglar.
'
Inre dekorativa förstärkningar för nordiskt klimat, vind och
snö, är utförda i tidstypiskt lackerat gjutjärn.
Takventilerna är förseddda med Bayliss MK7 automatiska
öppnare. Hängrännor och stuprör i galvaniserat stål
i färgerna svart, brun, grå, grön eller vit. Tidstypiska
mekaniskt öppnande sidofönster ingår.
Dörren, enkel- eller dubbeldörr kan placeras på gavel
eller på långsidan. Klassiska ‘Louis Fraser Door Furniture’
handtag och beslag tlll dörrar och fönster, eller alternativt
i mässing.

» HÄR ETT URVAL AV STORLEKAR
15 m2
Längd: 4920 mm bredd: 3068 mm
Cirkapris inkl frakt och moms:
4 mm enkelglas: 220.000 SEK
14 mm dubbelglas: 270.000 SEK

The Heritage Greenhouse med entrédel, 12,2 x 6,1 m, 74 m2 .

25 m2
Längd: 6690 bredd: 3670 mm
Cirkapris inkl frakt och moms:
4 mm enkelglas: 380.000 SEK
14 mm dubbelglas: 450.000 SEK
34 m2
Längd: 7935 bredd: 4325 mm
Cirkapris inkl frakt och moms:
4 mm enkelglas: 510.000 SEK
14 mm dubbelglas: 612.000 SEK
47 m2
Längd: 9100 mm bredd: 5160 mm
Cirkapris inkl frakt och moms:
4 mm enkelglas: 690.000 SEK
16 mm dubbelglas: 840.000 SEK
Alla priser är inklusive 25% moms och frakt

Om du inte hittade den storlek du sökte, kontakta oss
för prisuppgift eller offert:
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75

14The Heritage Greenhouse, 12,8 x 5,5 m, 70 m2 .

The Heritage Greenhouse med entrédel, 2,5 x 4,9 m, 13,5 m2 .
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Bromley Lean-to på grundmur, 3 x 3 m, 12 m2
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GREENHOUSE & ORANGERY

Lean-to & Gable Attached
•

Om du har en ledig plats utanför ditt hus, kan den vara
idealisk för ett vägganslutet, 'Lean-to', eller gavelanslutet, 'Gable Attached', växthus eller orangeri. På mur
eller med cederträpanel – valet är ditt. Varje byggnad kan
utformas individuellt efter dina eller din arkitekts unika
krav.

•

För ett Lean-to finns inte någon standardhöjd på taknock
eller takfot. Konstruktionens höjd och vinkeln på
snedtaket kan helt anpassas efter befintlig byggnads mått
och förutsättningar.

•

Alla våra modeller med sadeltak, The Kingsbury, Kings
Bromley och Bromley går beställa för anslutning med
gavel till befintlig byggnad.

Bromley Lean-to på grundmur,6,1 x 3 m, 18 m2

•
•

•
•

•

•

Kingsbury Gable Attached på grundmur 4,3 x 3 m, 13 m2

Täckande taklister av lackerad aluminium, vilket ger ett
helt underhållsfritt tak. Välj mellan färgerna svart, brun,
grå, grön eller vit.
Stöttåligt 4 mm enkelt härdat säkerhetsglas, kan också
specialbeställas med extra stöttåligt 6 mm säkerhetsglas. Bayliss MK7 automatiskt öppnande takfönster ingår
samt hängrännor och stuprör i galvaniserat stål. Välj
mellan färgerna svart, brun, grå, grön eller vit.
Det går att uppgradera enkelglasat Lean-to växthus till
ett exklusivt orangeri med isolerande 14 mm dubbelglas. För användning året runt, t. ex för vinterförvaring
av medelhavsväxter.

Prisinformation om gavelanslutna växthus och
orangerier, se respektive modell, Kingsbury, Kings
Bromley eller Bromley.
För mer information, prisuppgifter eller offerter på
vägganslutna Lean-to, kontakta oss.
tel 08-582 448 75, 070-580 20 28
info@garden-greenhouse.se

Kings Bromley Gable Attached på grundmur 4,3 x 4,6 19 m2
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GREENHOUSE & ORANGERY

Greenhouse & Shed

3,7x 3,7m, 14 m2

•

En mindre trädgård, eller behov av både förvaring och
en plats för odling? Då är det våra kombinationer av
växthus och redskapsbod som gäller. Eftersom varje
kombination görs på beställning kan förhållandet växthus
och bod anpassas för att passa alla önskemål. Ett 'Greenhouse & Shed' är den optimalt praktiska förvandlingen av
ett ledigt utrymme i trädgården.

•

Med ramverket från våra modeller Kings Bromley,
Bromley eller Kingsbury som grund är alla storlekar och
former är möjliga. Växthuset/boden kan byggas efter
exakta specifikationer – dörrplaceringar, extra dörrar,
storlek på boden och mellanväggar. För att även kunna
ha en skyddad plats för kultivering och omplanteringar
kan större fönster läggas till i bodens väggar.

•

Vår engelska tillverkare erbjuder en fullständig
designtjänst, inklusive 3D-skisser, för att visualisera
dörrplacering, takformer och mellanväggar. Vi kan
leverera allt för att göra trädgårdsdrömmar till verklighet.
Om du vill ha något ovanligt, komplicerat eller något du
kanske trodde inte var möjligt – då har vi den perfekta
lösningen.

För mer information, storlekar, prisuppgifter
och offerter, kontakta oss.
tel 08-582 448 75, 070-580 20 28
info@garden-greenhouse.se
Kings Bromley med bod, 7,3 x 4,6 m, 33 m
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3,7 x 3 m, 11 m2

Kings Bromley med bod, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2
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Nyhet! Traditionellt målade växthus.

The Kingsbury Accoya Greenhouse, 5,5 x 3,7 m, 20m2

20

GREENHOUSE & ORANGERY

Växthus och orangerier i
hållbart Accoya‰

The Bromley Accoya Greenhouse, 6,7 x 3,7 m, 24,5 m2

Kings Bromley på grundmur, 3,7 x 3 m, 11 m2

•

Vi introducerar nu målade växthus i Accoya-trä. Till
skillnad från målat cederträ där det är stor risk för tidig
flagning av färgen har målad Accoya en betydligt mer
målningsbar och varaktig yta. Färgen som appliceras på
växthusen är speciellt utvald av den ledande tillverkaren
Teknos och har en garantitid på ytfinishen på tio år.

•

Alla våra enkelglasade växthus och dubbelglasade
orangerier i cederträ kan nu specialbeställas i Accoya-trä.
Och inte bara vitmålade utan även i andra valfria färger.

•

Ett växthus eller dubbelglasat orangeri i målad Accoya
kostar c:a 50% mer än ett i cederträ. Kan även beställas i
omålad Accoya, räkna då med c:a 20% merkostnad.

•

Välj en av våra modeller och storlekar i cederträ, lägg till
20% eller 50% på priset för att få en ungefärlig prisbild.
Kontakta oss sedan för offert med exakta prisuppgifter.

•

Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och
utveckling av att modifiera trä genom acetylering.
Träslaget som impregneras är snabbväxande Radiata
Pine. Det kan sedan jämföras med och användas som alla
andra furuträslag.

•

Accoya®-trä är genomgående impregnerat, inte bara
på ytan som andra behandlingar. Denna modifieringsteknik har två huvudsakliga fördelar: Högsta möjliga
motståndskraft mot röta och dimensionell stabilitet,
perfekta egenskaper för växthus.

•

Teknos färger är resistenta mot bakterie- och mögelattacker samt UV-solljus, vilket innebär mindre krav

Kontakta oss för prisuppgifter och offerter.
info@garden-greenhouse.se tel 08-582 448 75

Lean-to på grundmur, 4,3 x 3 m, 13 m2
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Våra populära runda växthus / lusthus
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Hixon

TIOSIDIGT VÄXTHUS 9 m2

•

The Hixon, vårt största runda växthus har måtten 3,8 x
3,3 meter, ett elegant alternativ till traditionellt formade
växthus. Växthuset är idealiskt både för odling och
att användas som ett lusthus. Går att uppgradera till
orangeri med dubbelglas.
Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Välj mellan cederträpanel eller glas till mark eller en
kombination av bägge.
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm enkelt eller 14 dubbelt härdat säkerhetsglas.
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium ger ett underhållsfritt tak, välj mellan färgerna
svart eller grå.
Hängrännor och stuprör i svart PVC.

•
•

Pris 4 mm enkelglas: 102.000 SEK inkl moms och frakt
Pris 14 mm dubbelglas: 138.000 SEK inkl moms och frakt

•

•
•
•
•
•
•

GREENHOUSE

The Stramburg
SEXSIDIGT VÄXTHUS 5 m2 eller 8 m2

•

The Stramburg är en kombination av tre raka sidor
bak och två snedställda sidor fram. Formen ger ett
stort inre utrymme, som har potential att användas
antingen som växthus eller eller lusthus. Med dubbla
dörrar, tre automatiskt öppnande takventiler och två
sido fönster för optimal ventilation samt svarta antikbehandlade beslag till dörrar och fönster.
Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm härdat säkerhetsglas
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium ger ett underhållsfritt tak, välj mellan
färgerna svart eller grå.
Hängrännor och stuprör i svart PVC.

•
•

Pris 5 m2: 82.000 SEK inkl moms och frakt
Pris 8 m2: 96.000 SEK inkl moms och frakt

•

•
•
•
•
•
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GREENHOUSE & ORANGERY

The Bramshall
TIOSIDIGT VÄXTHUS 7,5 m2

•

The Bramshall är tiosidigt på 3 x 2,5 m, en perfekt
kombination av lusthus och växthus för odling och
mysigt umgänge. Dubbla dörrar, planteringsbord på
sju sidor, hyllor på tre, två takfönster med automatisk
öppningsfunktion, två sidofönster och svarta antikbehandlade beslag till dörrar och fönster.
Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm härdat säkerhetsglas
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium ger ett underhållsfritt tak, välj mellan färgerna
svart eller grå.
Hängrännor och stuprör i svart PVC.

•
•

Pris 4 mm enkelglas: 86.000 SEK inkl moms och frakt
Pris 14 mm dubbelglas: 118.000 SEK inkl moms och frakt

•

Växthusen är förbehandlade med Barrettine Premier Wood
Preserver Natur som är en skyddande ofärgad träolja. Om
en av nedanstående färgade träoljor önskas bifogas den
gratis med växthuset.

•

•
•
•
•
•

Natur

Ljusbrun

Mörkbrun

Grön

Pacific Lean-to, 4,4 x 3,1 m, 13,5 m 2
GREENHOUSE

The Stramshall
ÅTTASIDIGT VÄXTHUS 5 m2
•

•
•
•
•
•

•

Stramshall är ett åttasidigt växthus på 2,5 x 2 meter,
som gjort för den mindre trädgården. Det har två
takfönster med automatisk öppningsfunktion, två
sidofönster samt svarta antikbehandlade beslag till
dubbeldörren och sidofönstren. Planteringsbord på
fem sidor och hyllor på tre sidor ingår i priset.
Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm härdat säkerhetsglas
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium ger ett underhållsfritt tak, välj mellan
färgerna svart eller grå.
Hängrännor och stuprör i svart PVC.
Pris: 72.000 SEK inkl moms och frakt
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GREENHOUSE

The Dagdale
TIOSIDIGT VÄXTHUS 6,5 m2

•

Dagdale har måtten 2,6 x 2,5 meter, två takfönster automatisk öppnade, två sidofönster samt svarta antikbehandlade beslag till dörrar och fönster. Planteringsbord
på sju sidor och hyllor på tre sidor ingår i priset.
Välj mellan cederträpanel eller glas till mark eller en
kombination av bägge.
Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm härdat säkerhetsglas
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium ger ett underhållsfritt tak, välj mellan färgerna
svart eller grå.
Hängrännor och stuprör i svart PVC.

•

Pris: 78.000 SEK inkl moms och frakt

•

•
•
•
•
•
•

GREENHOUSE

The Loxley
ÅTTASIDIGT VÄXTHUS 4 m2
•

The Loxley är ett mindre åttkantigt cederträväxthus på
2 x 2 meter. En snygg och praktisk lösning för varje
trädgård där utrymmet är begränsat. The Loxley har
ett takfönster med automatisk öppningsfunktion, två
sidofönster samt svarta antikbehandlade beslag till dörren
och sidofönstren. Planteringsbord på fem sidor och hyllor
på tre sidor ingår i priset. Hängrännor finns som tillval.

•
•
•
•
•

Byggd helt i kanadensisk röd ceder
Takfotshöjd: 2 meter
Takhöjd: 2,4 meter
4 mm härdat säkerhetsglas
Taknock, takdekorationer och taklister i lackerad
aluminium, helt underhållsfritt tak.

•

Pris: 68.000 SEK inkl moms och frakt

Pacific Lean-to, 4,4 x 3,1 m, 13,5 m 2
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Underhållsfritt tak

Robusta hängrännor

Alla våra växthus i cederträ har som standard taknock och yttre
taklister i lackerad aluminium, vilket ger ett helt underhållsfritt
tak. Välj färg: brun, svart, grå, vit eller grön.
Viktoriansk takdekor i PVC, (kan specialbeställas i gjuten
aluminium, är standard på The Heritage).

Växthusen är utrustade med hängrännor och stuprör i lackerat stål.
Välj färg: brun, svart eller grå. Rektangulära hängrännor i aluminium
kan specialbeställas.

Tillval

Sidofönster
Rekommenderas! Bästa sättet att få svalt i växthuset varma
sommardagar är att korsdragsvädra med sidofönster.
Dubbeldörr			Gothic Door
En robust enkel slagdörr placerade på gavel eller långsida är standard
på växthusen. Dubbeldörr går att specialbeställa.
En mer klassisk variant, 'Gothic Door' går att specialbeställa, (är
standard på The Heritage).
Kallbänkar

Planteringsbord i cederträ		

Vattentunna

Finns i längderna 1170 och 1780 mm och i tre olika bredder 457,
550 och 760 mm.
Cedar Water Butt med handtag och kran i mässing, rymmer
295 liter regnvatten. Cederträ med innertunna av plast.
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Vinterförvara perenner, avhärda
plantor innan utplantering
på våren, odla på sommaren.
En kallbänk kan användas till
mycket.

Beställa ett växthus eller orangeri
Kontakta oss per telefon eller e-post. Ni får en offert på det
växthus eller orangeri och de tillval ni är intresserade av.
Är ni nöjda och vill gå vidare med beställning skickar vi en
orderbekräftelse där en måttritning bifogas för planering och
utförande av mark- och grundarbete. Leveranstid är 8–10 veckor.
Vi ger mer än gärna råd och tips om mark- och grundarbetet
inför köpet och vi har samarbete med flera anläggningsfirmor.
För montering av växthusen har Garden & Greenhouse montörer
som utför monteringar i hela Sverige och övriga norden.
Kontakta oss för information. För de mindre runda växthusen
finns anvisningar om man vill montera själv.

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 &
G R E E N HOUS E

Vår tillverkare Woodpecker Joinery är certifierade av PEFC och FSC, organisationer
som främjar socialt ansvarstagande samt miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt
bruk av världens skogar. www.pefc.co.uk www.fsc.org
Garden & Greenhouse Scandinavia AB reserverar sig för eventuella prisändringar. Aktuella priser finns alltid på hemsidan.
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garden-greenhouse.se

