


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

Dekorativ profil över murkrön med kom-
plett och förbättrad dränering

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

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.

Dekorativ hängränna med förbättrade funk-
tioner stuprör avslutar och ramar in ditt hus

vi gjort det vackra 
vackrare och det starka 

starkare 



Obsidian Black

Moss grenn Scandinavian Forest

Granite grey

Starwberry Milkshake Lingonberry & Milk

ElderberryWhite Champagne White

För våra växthus har vi plockat fram bedårande färger som gör ditt 
växthus unikt. Våra kulörer är varma naturliga färger – handplocka-
de att passa i naturen och växternas egen pallet.

Förutom våra kulörer kan du självklart välja fritt från hela RAL-clas-
sic skalan. Vi kan också passa din växthuskulör mot en ncs-kod eller 
fasadfärg.

Allt ingår i priset.

kulörer

MOSS GREEN SCANDINAVIAN FOREST

OBSIDIAN BLACK GRANITE GREY

STRAWBERRY MILKSHAKE LINFONBERRY & MILK

ELDERBERRY WHITE CHANPAGNE WHITE

Graphite Black

Mörk Umbra Stålgrå 

Stockholmsvit White White

RAL 9011 RAL 7032

RAL 7033 RAL 9007

RAL 9010 RAL 9016

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.

Grön Umbra Faluröd 
RAL 3011 RAL 6011

Bladgrön

Bristich Racing
RAL 6007 RAL 8022

Svart Slamfärg

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. 

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



centifolia

Växthuset Centifolia är den optimala storleken för den som söker 
en bygglovsfri modell och vill ta vara på varje kvadrat. Här åter-
finns den karaktäristiska förstukvisten från den engelska växthus-
traditionen. En generös enkeldörr släpper in dig i detta ljuvliga lilla 
hus som blir ett smycke vart det än byggs.

Den här modellen är anpassad att fungera inom ramen för de 
svenska reglerna för Friggebod och kan alltså byggas helt utan lov 
eller anmälan.

Som tillbehör passar det fint att bygga kallbänkar på var sida om 
entrén. Ett utmärkt ställe för ina växter att vänja sig vid livet utan-
för eller kanske bara till förvaring.

• 15 kvm byggyta

• Enkeldörr i förstukvist

• 3 takluckor 

• 3 väggfönster

• 4 mm härdat            
säkerhetsglas

• Murad bröstning 
675 mm

• Godkänd som          
friggebod

Centifolia
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Centiflora
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THE ROSE COLLECTION

Baksida
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Top/tak

5159 mm

5159 mm

3000 mm

870 mm

3232 mm

1675 mm

675 mm

2700,0 mm532 mm

1962 mm

Beskrivning:

The Rose greenhouse collection är ett 
klassiskt Engelskt Victorianskt växthus 
på tegelbröstning.

Materialet är pulverlackerat aluminium. 
RAL valfri.

Glaset är 4 eller 6 mm härdat 
säkerhetsglas.
Taklutning 45 grader.
Växthuset är försedd med takventiler 
enligt ritning som öppnas med 
autovent.
Växthuset har väggventiler enligt 
ritning som öppnas manuellt.
Antal takventiler 3 st
Antal vägg ventiler 3 st
Dörr: enkel slagdörr

Växthuset mått är:

Byggyta 15 kvm

Höjd 3000 mm 
Bredd 2700 mm, 3232 mm
Längd 5159 mm



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


