
Sweden Green House ritar, tillverkar och säljer växthus  
och orangerier i både modern och traditionell stil.  

Vi tillverkar våra växthus i  FSC-certifierad furu. Växthusen 
och orangerierna kan utformas helt i glas (enkel - eller 

isolerglas) eller med olika väggpartier klädda med panel eller 
murverk. Växthusen tillverkas i Sverige, i möbelsnickerier med 

levande hantverkstradition och hög kvalitet. Växthusen är 
dimensionerade och konstruerade för stormvindar  

och lokala, skandinaviska snöförhållanden.

Välkommen att kontakta oss för mer information:

Eva Halfwordson, civilingenjör/byggnadsantikvarie
Telefon +46 (0)707 746 199 eller +46 (0)8 716 97 14

 
Magnus Wiström arkitekt/civilingenjör

Telefon +46 (0)708 112 081

www.swedengreenhouse.com

info@swedengreenhouse.com

Växthus och  
orangerier  
i trä och glas
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Växthus & orangerier med olika 
valmöjligheter
Genom att det finns olika valmöjligheter har 
vi möjlighet att anpassa växthusen efter just 
din trädgård och utifrån de önskemål du har.  
Växthusen med sadeltak finns i fyra olika 
bredder; 2,6 meter, 3,5, meter 4,3 meter eller 
5,2 meter. Växthusen med pulpettak är 2,6 
eller 3,0 meter djupa.

Du väljer
•  Vilken längd växthuset ska ha utifrån vårt 

modulsystem – varje sektion är 425 mm
•  Om du vill ha par- och eller enkeldörr.  

Du kan välja om du vill ha en spröjsad  
spegeldörr eller en helglasdörr

•  Var dörrarna ska placeras – på gavel  
eller långsidan

•  Om du vill förankra takets glas med 
galvaniserade stållister, som kan lackas i 
valfri färg. Väggarnas glas kittas normalt

 
Arkitektritade växthus och orangerier 
Vi kan utforma orangerierna helt efter de 
önskemål och idéer du har. Växthusen och 
orangerierna kan anpassas till befintlig 
grund eller byggas samman med en annan 
byggnad. Vi kan utforma växthusen eller 
orangerierna med sadeltak eller pulpettak. 
Glaset kan vara enkelglas eller isolerglas.

Genom den kunskap och erfarenhet vi har 
kan vi hjälpa dig med ritningar till de hus 
som du kanske vill ansluta till växthuset eller 
orangeriet. Det kan vara förråd, gästrum eller 
ett bostadshus.

Växthus med sadeltak (21 kvm) i trädgård i Nacka.
Växthus med pulpettak (14 kvm) på Rosendals Trädgård.

Arkitektrirat växthus (45 kvm) på Katrinetorp.
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