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hållbarhet

sweden green house

UNDERHÅLL. Utvändigt på taket lägger vi ofta stållister 
i valfri kulör. Det innebär att vårt växthus praktiskt 
taget blir underhållsfritt utan att den härliga träkänslan 
går förlorad. Väggarna är inte lika utsatta för väder och 
vind som taket och består dessutom nästan uteslutande 
av glas. Ett växthus i trä åldras vackert. Vi målar växt-
huset med linoljefärg. Det är en färg som inte flagar och 
därför går att vårda med enkla medel. 

VARFÖR ETT VÄXTHUS I TRÄ? För att ett växthus i trä 
är vackert! Det är lätt att anpassa till olika miljöer och 
det är bärare av den nordiska växthustraditionen. Det 
smälter på ett självklart sätt in i trädgårdsgrönskan sam-
tidigt som det är vänligt för både människor och miljö. 
Här vill man duka till fest under doftande luktärter och 
mogna tomater. Här vill man vara.

INSPIRATIONEN 100 ÅR GAMMAL. Vår främsta inspira-
tionskälla kommer från de växthus som vi hade i Sverige 
fram till i slutet av 1800-talet. Den generösa takhöjden i 
kombination med de smäckra profilerna och det vackra 
glaset ger växthuset en luftig och rymlig känsla.

MILJÖPÅVERKAN. Av alla byggnadsmaterial intar trä 
en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, 
miljövänligt och klimatsmart material. Växthusen 
tillverkas i Sverige på ett möbelsnickeri med levande 
hantverkstradition och hög kvalitet. Vi kan därför 
övervaka tillverkningsprocessen och därmed utforma 
växthusen efter dina önskemål samtidigt som vi mini-
merar transporterna.

MODERN BYGGSATSIDÉ. Sweden Green House har 
sedan år 2002 designat, tillverkat och byggt växthus 
och orangerier i trä och levererat till nöjda kunder i hela 
Skandinavien. Vi har många standardväxthus men vi 
kan också specialrita ett växthus som passar just dig. Vi 
har tagit fram växthus och orangerier för privata träd-
gårdar, för olika slott – och herrgårdsmiljöer, terapiträd-
gårdar, handelsträdgårdar, butiker, caféer och ateljéer. 
Om du har en specifik idé, kontakta oss så pratar vi om 
projektet. 

SWEDENGREENHOUSE.SE

VÄXTHUS FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET I TUNGELSTA

arkitektkontoret

arkitektritade

INTE BARA VÄXTHUS. Vi kan även hjälpa dig med 
ritningar till de byggnader som du kanske vill ansluta till 
växthuset eller orangeriet. Det kan vara förråd, gästrum 
eller ett bostadshus. Vi hjälper till med bygglov, idéskiss- 
er och om-, till- och nybyggnadsritningar för både små 
och stora projekt. 

VI RITAR FÖR DIG. Grundarna av Sweden Green House 
heter Eva Halfwordson och Magnus Wiström. Eva är 
civilingenjör och byggnadsantikvarie medan Magnus 
är civilingenjör och arkitekt. Gemensamt har vi mejslat 
fram det som idag är Sweden Green House. Med vår 
gedigna och breda kunskap kan vi utforma ett växthus 
precis efter dina önskemål. 



vi hjälper dig

VÄLJA RÄTT PLATS. Ett växthus är ett vackert inslag i 
trädgården och det är viktigt att det placeras så att det 
harmoniserar med de övriga husen och trädgårdens 
struktur. Om växthuset ska användas för middagar kan 
det vara bra att placera det i närheten av köket. Ska det 
var en lugn och avskild plats där tankar och idéer kan 
frodas så kanske du vill gå genom daggfuktigt gräs för 
att komma till växthuset. Vi hjälper gärna till och kan 
komma med goda idéer.

VÄLJ RÄTT STORLEK. De flesta väljer att skapa ett 
växthus med utrymme för flera aktiviteter. Det är bra 
att bestämma vilket som är huvudsyftet med växthuset 
innan man planerar utformningen. Generellt kan man 
säga att vi aldrig hört någon klaga över att växthuset är 
för stort – däremot hör vi ofta det motsatta. 

VÄLJ RÄTT INREDNING. Efter val av modell och storlek 
är det dags att börja inreda. Den som vill odla mycket 
vill sannolikt ha upphöjda jordbäddar medan den som 
vill använda växthuset mer för socialt liv kanske väljer 
att ha större ytor som går att möblera. En kombination 
av de båda är vad de flesta väljer. 



att bygga växthus

BYGGSATS. Våra växthus och orangerier levereras som 
en omålad byggsats. Stommen tillverkar vi av långsam-
växande furu, FSC-certifierad. Växthusen är ritade med 
profiler, fönster, dörrar och konstruktion efter gammal 
svensk tradition. Profilerna är tillsågade i rätta längder 
och vinklar. Man sätter ihop växthuset med pluggar och 
hålen för dem är förborrade vid leverans. Växthusen är 
dimensionerade och konstruerade för stormvindar och 
lokal snölast/snözon. 

MONTERING OCH MÅLNING. Växthusen och orangerier-
na säljs omålade men Sweden Green House kan sörja för 
såväl målning som montering. Våra målare handmålar 
växthuset med linoljefärg och våra montörer reser stom-
men och sätter i glasen. De kan också montera skuggar-
diner och elektriska fönsteröppnare. När du köper ett 
växthus får du monteringsanvisningar, ritningar och råd 
för hur man bygger grunden. Vi finns också till hands för 
att ge dig råd och stöd under hela byggprocessen. 
 

ODLA. I växthuset kan man ta ut våren i förskott och 
dra ut sommaren långt in på hösten. Det går till och 
med att utforma det så att man kan använda det året 
runt. Odling i växthus förlänger säsongen och gör att 
man kan odla växter som vårt klimat normalt inte 
tillåter. Tomater, gurka, melon, basilika och vin är några 
av dessa. Man kan så sallad och rädisor långt tidigare 
än utomhus och få primörer tidigare än någon annan. 
Kanske vill man odla lite jordgubbar för tidig skörd. 

UMGÅS. Få plats med vännerna mitt i spenaten! Många 
väljer att inreda växthuset så att det finns plats för um-
gänge. En middag där gästerna får skörda sallad, persilja, 
tomater och annat grönt är något utöver det vanliga. 
Om kvällarna är det varmare i växthuset och med några 
lyktor och fårskinnsfällar vill man gärna stanna kvar 
även när det mörknat.

VILA OCH ARBETA. Stäng ute bruset och njut av den 
rofyllda tystnaden. Möblera med några sköna sitt-
möbler så blir det med säkerhet en härlig plats för alla 
familjemedlemmar. Träväxthus ger inte ifrån sig några 
knäppande metalljud när temperaturen växlar. Det är 
alldeles tyst. Ta med dator, böcker eller staffliet ut – en 
arbetsplats med nya dimensioner.

leva med växthus förläng livet

FÖRLÄNG KVÄLLEN. Växthus ger en skyddad tillvaro. 
Det skyddar både mot regn, mygg och kyla och blir 
därför en tillflyktsort för sena kvällar under årets alla 
årstider.

FÖRLÄNG SOMMAREN. Med bra uppvärmning kan du 
flytta ditt sociala liv till växthuset och bjuda in till mid-
dag bland citronträd trots att sommarvärmen utomhus 
för länge sedan gett vika för lägre temperaturer, eller 
starta våren redan i februari. Installera en kamin, tänd 
stearinljus och lägg fram varma plädar och fällar. Vill du 
utnyttja växthuset året runt är det bra att välja isolerglas 
och värmeslingor. Vi hjälper dig gärna med tips och 
idéer. 





välj rätt modell

VÅRA MODELLER. Vi har många olika standardväxthus 
men specialritar gärna ”ditt” hus om modellerna inte 
passar. Modellvalet är bland annat beroende av bostads-
huset och den omgivande miljön. Ett äldre hus kan ha 
ett växthus med sadeltak och spröjsade dörrar medan 
ett växthus med pulpettak och helglas-dörrar stämmer 
bättre med ett modernare hus. De kan utformas helt i 
glas (enkel- eller isolerglas) alternativt med olika vägg-
partier klädda med panel eller murverk. Naturligtvis går 
det att ansluta växthuset till bostadshuset; med isolerglas 
blir det ett extra rum som har inomhus- temperatur året 
runt. Takets glas kan förankras med stållister, vilket 
minskar underhållsbehovet. Vi är gärna bollplank i 
urvalsprocessen.  

SPECIALRITAT:
HANDELSTRÄDGÅRDEN LÖFSTAD SLOTT

130 KVM

VÄXTHUS MED PULPETTAK MOT VÄGG 3,0 M X 5,2 M
(3,2 M HÖGT) HELGLASAD ENKELDÖRR

VÄXTHUS MED PULPETTAK 3,5 M X 5,2 M (3,3 M HÖGT)
SPRÖJSAD ENKELDÖRR 

SADELTAK 3,5 M X 6,9 M (3,4 M HÖGT)
DUBBELDÖRRAR HELGLAS PÅ KORTSIDAN

SADELTAK 4,3 M X 7,8 M (4,2 M HÖGT)
DUBBELDÖRRAR MED SPRÖJS PÅ LÅNGSIDAN

SPECIALRITAT:
GARTNERIET, BYGDÖY, NORGE

260 KVM

VÄXTHUS MED SADELTAK. Växthusen med sadeltak 
finns i fyra olika bredder; 2,6 meter, 3,5 meter, 
4,3 meter eller 5,2 meter. Växthusets längd, väggarnas 
höjd samt dörrarnas placering är valfritt. 

VÄXTHUS MED PULPETTAK. Växthusen med pulpettak 
finns i tre olika bredder 2,6 meter, 3,0 meter, och 3,5 
meter. Växthusets längd, väggarnas höjd samt dörrarnas 
placering är valfritt. 

ARKITEKTRITADE VÄXTHUS. Har du en egen idé? 
Vi ritar och tillverkar gärna växthusen i andra mått än 
våra standardmått för att ta fram ditt drömväxthus.



material & kulör

VÄLJA KULÖR. Vi målar våra växthus med linoljefärg 
som skyddar mot väder och vind och tidens tand. 
Linoljefärgen tränger in i träet och förenar sig med 
det – man behöver inte skrapa vid bättrings/ommålning. 
Bostadshusets arkitektur och färgsättning avgör ofta 
val av kulör på växthuset. Du kan självklart välja vilken 
nyans du vill men vi har valt ut några traditionella och 
några mer moderna kulörer. 

VÄLJ GOLV. Valet av golv i växthuset är delvis beroende 
av övrigt trädgårdsmaterial. Ett golv av singel är 

”förlåtande” och passar kanske bäst för odling. Ska 
växthuset användas för både umgänge och odling är 
kanske klinker, tegel eller natursten bättre. 

VÄLJ TEKNISK UTRUSTNING. Vi hjälper dig att välja 
ventiler, kamin, skuggardiner och fönsteröppnare.

STOCKHOLMSVIT VÄXTHUSGRÖN

TEGELSTENSRÖDBARKMULLSBRUN

ASKGRÅ HERRGÅRDSGRÅ

butiken

KOPPARVERKTYG

TEGELOLV 

KAKELUGN 1,4 M

LITET BORD: SGH

TRÄMÖBEL: SGH

PLÄD: ELD BLÅ

FÖREMÅL FÖR SINNLIGHETEN. Under den tid som vi 
varit verksamma i trädgårdsbranschen har vi mött produ-
center av vackra föremål som passar för livet i växthuset. 
Gemensamt för dem är att de håller hög kvalitet samt 
har en speciell känsla som stämmer överens med våra 
växthus. Nu har vi samlat många av dessa föremål och 
möbler i en butik. Sortimentet kommer att uppdateras 
kontinuerligt. Hoppas att du hittar något du tycker om.  

SWEDENGREENHOUSE.SE/BUTIK



SWEDENGREENHOUSE.SE
PArkvägen 45

131 41 nacka, sweden
tel + 46(0)87169714

info@swedengreenhouse.com

ARKITEKTKONTOR
Mjölnarvägen 36

131 31 Nacka
tel + 46(0)87169714


