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GOLV
Terrakotta/tegel-golv från Qvesarum i olika mönster www.qvesarum.se

Betongplattor i olika storlek från Qvesarum. www.qvesarum.se

Tegelgolv från Stiltje. Om man vill ha en mer bohemisk stil så finns det även handmålat tegel i olika 
mönster.
www.stiltje.se

https://www.qvesarum.se/
https://www.stiltje.se/
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Handslaget tegel från Horns tegelbruk. www.hornstegelbruk.com

Cementgolv kan ge en modern känsla eller ett folkloristisk intryck beroende på val av färg och möns-
ter. Marrakech design har olika cementgolv. www.marrakechdesign.se

Trägolv – vi rekommenderar ett solitt furugolv behandlat med tjära. Vi använder furutjära från 
Claessons. www.claessons.com/furutjära

https://www.hornstegelbruk.com/
https://www.marrakechdesign.se/
https://claessons.com/furutjara
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VENTILER
Vackra ventiler till växthus i trä och glas. Qvesarum har gjutjärns-, rosenventiler och galler. 
Här är ett par exempel. www.qvesarum.se

Sekelskift har också ventiler och galler. www.sekelskifte.se

https://www.qvesarum.se/
https://www.sekelskifte.se/
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Ventilgaller i koppar i sparsmakat formspråk. Det här finns på Byggmax. www.byggmax.se

Ventilgaller i gjutjärn och klöverplåt, för både inomhus och utomhus, det här kommer från
Byggfabriken. Där finns även ventiler i andra former. www.byggfabriken.com

Nacka byggnadsvård har ett sortiment med ventiler, bland annat rosen- och mässingsventiler. 
www.nackabyggnadsvard.se

https://www.byggmax.se/
https://www.byggfabriken.com/
https://www.byggfabriken.com/
https://www.stiltje.se/
https://www.nackabyggnadsvard.se/
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BRASKAMINER
De eldstäder vi känner till bäst är de som vi provat själva. Därför är de framför allt dessa vi rekom-
menderar; Stûv från Eld & Form  www.eldoform.se/Ved/stuv-16-up/

Den handgjord kakelugnen tillverkad av Bo Hultman.  www.kakelugnen.se

https://www.eldoform.se/Ved/stuv-16-up/
https://kakelugnen.se/
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Andra kunder har också installerat kaminer från Westbo med gott resultat.  www.westbo.net/

https://www.westbo.net/
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DÖRRBESLAG
Handtagspar till en dörr, två tryckesbrickor, skruv, 8 mm fyrkantpinne och bussning för att passa 
både äldre och moderna dörrar.  www.sekelskifte.com/product/dorrtrycke-lasbolaget-647-m

Dörrtrycke - Låsbolaget 617 nickel.  www.sekelskifte.com/product/dorrtrycke-lasbolaget-617-f

https://www.sekelskifte.com/product/dorrtrycke-lasbolaget-647-m
www.sekelskifte.com/product/dorrtrycke-lasbolaget-617-f
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Vacker hasp för att regla dörrar eller luckor.
www.sekelskifte.com/product/hasp-massing-sekelskifte-105-mm

Hasp nickel - Sekelskifte 105 mm.  www.sekelskifte.com/product/hasp-nickel-sekelskifte-105-mm

https://www.sekelskifte.com/product/hasp-massing-sekelskifte-105-mm
https://www.sekelskifte.com/product/dorrtrycke-lasbolaget-617-f
https://www.sekelskifte.com/product/hasp-nickel-sekelskifte-105-mm
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               GALLERI

               KONTAKT

               FAQ

Sweden Green House har sedan 2002 ritat, tillverkat och 
byggt växthus och orangerier i trä och glas till kunder i hela 
Skandinavien. Hos oss kan du hitta växthus i många stan-

dardmodeller men vi specialritar också växthus så att de passar 
dina önskemål. Vi är stolta över vårt snickeri som ligger i Söder-
manland. Eftersom vi ställer höga krav på växthusens kvalitet är 
det en förutsättning att ha produktionen på nära håll. Mångårig 
erfarenhet, kompetens och kvalitetskrav gör att vi kan hjälpa dig 
att förverkliga din växthusdröm så att det blir den plats du önskar.

https://swedengreenhouse.se/galleri/
https://swedengreenhouse.se/kontakt/
https://swedengreenhouse.se/faq/
https://swedengreenhouse.se/galleri-3/
https://swedengreenhouse.se/kontakt/
https://swedengreenhouse.se/faq/
https://swedengreenhouse.se/


SWEDENGREENHOUSE.SE

PARKVÄGEN 45
131 41 NACKA, SWEDEN

TEL + 46(0)87169714

INFO@SWEDENGREENHOUSE.COM

ARKITEKTKONTOR

MJÖLNARVÄGEN 36
131 31 NACKA, SWEDEN

TEL + 46(0)87169714

https://swedengreenhouse.se/
https://swedengreenhouse.se/

