vi gjort det vackra
vackrare och det starka
starkare

Nock med utarbetat avslut och plats för
nockdekor och spira om så önskas

Dekorativ profil över murkrön med komplett och förbättrad dränering

Dekorativa lister i interörens både vägg
och tak som gör ditt växthus helt fritt från
synliga montagedetaljer.

Klassiska pröjs mellan glasen ger ett lätt och
klassiskt intryck med traditionen i behåll.

Väggventiler hela vägen ner till murkrönet
med en snygg och tät avslutning

Dekorativ hängränna med förbättrade funktioner stuprör avslutar och ramar in ditt hus

kulörer
Moss grenn

Scandinavian Forest

MOSS GREEN

SCANDINAVIAN FOREST

Obsidian Black

Granite grey

OBSIDIAN BLACK

GRANITE GREY

Vill du hellre välja din färg från den klassiska RAL skalan har du
några av våra favoriter här nedan. Du har hela färgkartan att välja
på. Här är några favoriter.

För våra växthus har vi plockat fram bedårande färger som gör ditt
växthus unikt. Våra kulörer är varma naturliga färger – handplockade att passa i naturen och växternas egen pallet.
Förutom våra kulörer kan du självklart välja fritt från hela RAL-classic skalan. Vi kan också passa din växthuskulör mot en ncs-kod eller
fasadfärg.

Bristich Racing

Svart Slamfärg

RAL 6007

RAL 8022

Graphite Black

Grön Umbra

Faluröd

Bladgrön

RAL 9011

RAL 7032

RAL 3011

RAL 6011

Allt ingår i priset.

Starwberry Milkshake

Lingonberry & Milk

Mörk Umbra

Stålgrå

Att välja färg kan vara svårt och vi hjälper dig efter bästa förmåga.
En ncs kod kan vara vägledande men ibland krävs att man läser av
den färg man önskar.

STRAWBERRY MILKSHAKE

LINFONBERRY & MILK

RAL 7033

RAL 9007

Tänk på att en pulverlackerad yta inte bleknar. Färgen förblir densamma över tid. Vill du kika på RAL-skalans alla möjligheter finns
en bra länk här. www.ralcolorchart.com

ElderberryWhite Champagne White

Stockholmsvit

White White

ELDERBERRY WHITE

RAL 9010

RAL 9016

CHANPAGNE WHITE
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The Rose Greenhouse collection
Pimpinell
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4000 mm

B

2100 mm

Framsida
Långsida

Vår största standardmodell på när 40 kvm. Härliga 9,5 meter
bereder kanske plats för dig som vill skapa olika klimatzoner i ditt
växthus. Vi delar gärna upp ytan med en invändig vägg. Planeringen går smärtfritt för här finns plats för alt.
Återigen har vi skapat ett växthus med riktigt klassiska proportioner – en riktig pärla för den som har plats. För den kommersiella
odlaren eller trädgårdscaféet är detta växthus optimalt. Drömmen
för många och oavsett ett magiskt hus.
Om du bor inom stadsplanerat område bör du absolut söka
bygglov för detta hus. Annars hör med din kommun om vad som
gäller.

Pimpinell
•

39,7 kvm byggyta

•

Dubbel slagdörr i
förstukvist

•

8 takluckor

•

8 väggfönster

•
•
•

9462 mm

Höger
gavelsida

Top/tak

3185 mm

4 mm härdat
säkerhetsglas
Murad bröstning
675 mm

Baksida
Långsida

1730 mm

Vänster
gavelsida

H
B
L

675 mm
3900 mm

4880 mm
976 mm

Behöver
bygglov

UPPD

-
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DATU

-

Förverkliga din
växthusdröm!
Ring oss eller maial och berätta om dina planer, ett
samtal ger dig svar på många frågor.
Låt oss föreslå eller specifisera själv.
Välj en standard eller låt oss göra ditt växthus helt unikt.
Oavsett var i landet du befinner sig kan du få hjälp med
hela bygget. Montaget är inkluderat i priset.
Vi hjälper dig att genomföra ditt växthusprojekt med
bästa förutsättningar.

kontakta oss på tel
+ 46 (0)8 52027480
botanic@vanstatradgard.se
Läs mer på
VANSTABOTANIC.SE

The rose Greenhouse collection säljs i Sverige av Vansta Trädgård

SHOWROOM STOCKHOLM (öppet enligt överenskommet)
Rörstrandsgatan 44, 11340 Stockholm
SHOWROOM BÅSTAD (öppet enligt överenskommet)
Hemmeslövsvägen 15, 269 96 Båstad
WWW.VANSTATRADGARD:SE

