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Ask too maormed county wicket oppose talent. 
Det är ett stort privilegium att tillsammans med våra kunder få uppfylla drömmar. 
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SOM DU SÅR
…FÅR DU SKÖRDA
M ÅNGA VILL HA en köksträdgård! 

Ibland en ordnad och genom-
tänkt eller bara en enkel bädd 
grävd i myllan. Vi drömmer  om 
den giftfria tomaten och de egna 

kryddorna, den nyskördade potatisen och brytbönor 
att tugga på direkt från stängeln.  Längtan till den egna 
skörden kommer också ur viljan till ett hållbart liv, 
utan gifter och där du själv kontrollerar det du lägger 
på tallriken. Min köksträdgårdslusta kommer mer ur 
viljan att leka med färg och form. Skulle jag anlägga en 
köksträdgård skulle det bli som hos Sofie Ardenfors 
– en riktig potager med inspiration från paradis-
ets trädgård där ögonfröjd och mat ingår frukt bar 
förening. Precis som en god måltid – både vacker, 
doftande och välsmakande!

O RDET POTAGER MYNTADES, som 
så mycket annat vackert, under 
Ludvig XIV av trädgårdsmästaren 
på Versaille, Jean de La Quintinie . I 
sin bok  Instruction pour les jardins 

fruitiers et potagers från 1690 beskriver han hur man 
skall anlägga en riktigt kunglig köksträdgård. Här 
är ingen tvekan om att den ätbara trädgården skulle 
tillfredsställa, inte bara en kräsen kungamage, utan 
lika mycket ögat hos var och en som styrt stegen in 
i denna doftande och välsmakande komposition.  
Riktigt så avancerad skall jag inte vara, men ande-
meningen är klar. Min köksträdgård skall vara vacker 
och översvallande, men den skall också vara formell 
och symmetrisk.
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SOM DU SÅR
…FÅR DU SKÖRDA

R O S E M A R Y  V E R E Y 
STRÅLAR med andra goda 
exempel. Hon som aldrig 
hade någon totalplan över 
sin trädgård utan lät den 

växa fram successivt och formas vartefter 
åren och idéerna tog form. Med ena foten 
i trädgårdshistorien och den andra i 1950-
talets England skapade hon ett mästerverk 
på Barnsley House där ett av hennes mag-
nifika verk är just en klassisk Potager. Där  
växer grönsaker, blommor och örter i sep-
arata rektangulära bäddar med gångar 
emellan.  En paradisets lustgård! Också 
denna form av skapande, där impulsen 
får utrymme och sprängkraft passar mig.

M EN INTE SKALL 
man väl behöva ett 
Versaille eller ett 
Barnsley House för 
att kunna njuta av 

ett eget salladshuvud? Nej, odla där det 
odlas kan; på balkongen, i en plastbalja, i 
den kommunala planteringen eller mitt i 
gräsmattan. För den tillfredsställelse och 
livsglädje som följer med att så ett frö i en 
liten bytta. Att sedan se det bli en spirande 
planta, sätta en blomma som blir frukt och 
som solar sig och mognar för att sedan 
lugnt nicka till dig och liksom säga – Ät 
mig nu! Så enkelt men så oöverträ!at gott. 
Det får mig att tänka på en annan fransk 
guru, kockan Colette;

OVAN
Växthus med 
SRWDJHU�KRV�6R¾H�
Ardenfors på 
Slättens gård

Min 
köksträdgårdslusta 
kommer mer ur 
viljan att leka med 
färg och form. 
Skulle jag anlägga 
en köksträdgård 
skulle det bli som 
hos Sofie Ardenfors 
– en riktig potager 
med inspiration från 
paradisets trädgård. 
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Växthuset Grand 
Portico i cederträ 
blev valet när 
Sofie skulle bygga 
sitt och familens 
växthus
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J AG HAR ALLS inte alls någon 
museal syn på trädgårdsan-
läggning även om äldre tiders 
gestaltning alltid inspirerat mig 
i både musik, konst och arki-

tektur. Ordningen är min stränga duk där 
tavlan målas. Hade du sett mitt skrivbord 
hade du vetat att jag är i stort behov av 
ordning eftersom jag helt saknar förmå-
gan att skapa den.  Här skall nytta och nöje 
växa i ett strikt versmått där jamber och 
trokéer inte har en chans att ta ens en enda 
liten åttondel i fel riktning. Min trädgård 
skall vara värdig och anammar mycket 
hellre karaktären av de sirliga rörelserna 
i en Courante än en skuttig Gavott. Som 
mitt dekorum har jag örter och slingrande 
krasse, vallmo, gurkört, lavendel och en 
och annan skulptural kvanne. Och mitt 
i alltsammans reser sig solros och majs.
Siktlinjer och spaljéer liksom cirkelfor-
men är ett måste när jag ritar en trädgård. 
Proportionerna håller jag inom kroppens 
harmoniska råmärken där allting finns på 
armslängds avstånd.

I SOFIES TRÄDGÅRD FINNS  en 
skugghall. Den är till för de växter 
som vill ha lite mer lugn och ro och 
sånt som står på tur att planteras 
ut i något av de många trädgård-

slanden. Bäddarna är upphöjda med gott 
ordlingsdjup – ett e!ektivt skydd mot sni-
glarna som nu för tiden är trädgårdodla-
rens värsta fiender. I växthuset finns ett 
praktiskt arbetsbord byggt av robusta 
plankor, gott om utrymme för att stuva 
krukor och redskap

I ETT HÄRLIGT UTEKÖK med  
både grill och pizzaugn finns 
plats för familj och vänner. Att 
kunna laga mat med skafferiet 
livs levande bara några steg från 

tallriken är sann livskvalitet. Tomaterna 
har sofie gett ett helt eget hus, också det 
ett växthus från oss på Vansta och även det 
i cederträ.

D U SOM VILL kan dela 
Sofies härliga liv och fira 
tex ditt bröllop på slättens 
loge, men var ute i god tid 
för den härligt festliga 

ladan är bokad säsongsvis i förväg. Du är 
välkommen för ett besök i trädgården, på 
växtbytardagar eller i den fina gårdsbu-
tiken. Sofie visar också våra växthus för 
den som är intresserad. 

S KULLE JAG NÅGON gång 
anlägga en ny köksträdgård 
skulle det bli som den hos 
Sofie!

”Njutningen är enkel, mycket djup också. Den är essensen av att nöja sig med lite. Precis 

som igår morse, då fick jag med flyg från landet…

– Det vattnas i munnen på mig!

– Nej, det är säkert inte det ni tror, mina njutningar har enkelt ursprung. Det var ett stort

lantbröd doftande av råg. Det väger nästan sex kilo, har tjock knaprig skorpa och ett

gråtonat innanmäte som slätt och starkt oblekt linne. Och en stor kruka smör, kärnat

kvällen före. Det hade fortfarande små pärlor av kärnmjölken kvar.

Ett förgängligt smör, högklassigt, handpressat, härsket två dagar senare, men med en

doft lika eterisk som en blommas, ett lyxsmör…

– Vadå, en skiva bröd med smör på! En smörgås.

Ni sa det. Men en perfekt!”

Sidonie Gabrielle Colette, allmänt känd som enbart Colette, född 28 januari 1873 i Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, död 

3 augusti 1954 i Paris, var en fransk författare, varietéartist och dansös.
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S L ÄT T E N S  G Å R D

Sofie & Jacob Ardenfors

Sofie 0708 - 933555

Jacob 0733 - 917005

mail: info@slattensgard.se

Slättens Gård 

Öijaredsvägen 64

448 92 Floda
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”DRIFVH USE T”
PÅ STORA WÄSBY
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ABOVE
Sandy dunes 

of the deadliest 
deserts of all the 

deserts

D ET KOM ETT samtal 
till oss om en vin-
terträdgård med lite 
speciella omstän-
digheter. Samtalet 

fortsatte  och mellan 2012 och 2014 har 
Vansta Trädgård haft nöjet och glädjen 
att rita och bygga, inte bara en vinter-
trädgård på anrika Stora Wäsby gård, 
utan också en hel trädgård. De gamla 
växthuslängorna som i urminnes 
tider tjänat godset med grönsaker och 
blommor var sedan länge rivna. Kvar 
fanns en helt unik byggnad från vilket 
växthusen tidigare varit anslutna. Huset 
har nu renoverats för boende och istäl-
let för de många drivhusen har vi byggt 
en ca 50kvm stor anslutande vinter-
trädgård och en ny trädgård i stilen 
”pocket barock”.

FÖRVALTNING & FÖRNYELSE

I detta projekt har de många åren bakåt 
i tiden, likväl som de många åren framåt 
varit ledstjärna. Att bygga i denna miljö 
har inneburit en kompromisslös håll–
ning för de stilideal och traditionella 
linjer som finns i en anläggning från 
1700-talet, både gällande design som 
valet av material .Den tidlösa blicken 
skall såväl bakåt som framåt. Det vi 
byggde skulle dels fungera här och nu 
och stolt kunna stå kvar också under en 
lång framtid och spegla en fantastisk 
historia.

Vinterträdgården är byggd i Vansta 
Classic med automatiska gardiner i 
pinoleum och ett underbart golv i stor-
format danskt marktegel. Växterna är 
automatbevattnade genom ett system 
draget under golvet och här finns både 
ljudanläggning och wi-fi.

Allt är levererat av Vansta Trädgård 
utom den spis som är monterad i 
bortre gaveln som hittades på vinden. 
Senast den varit monterad  var i Krügers 
Tändstickpalats. Bland inventarierna 
finns magnifika urnor i bly som kom till 
godset under sent 1700-tal. Historien 
slår sina vingslag högt och tydligt.

” D RIFV HUSET”
PÅ STORA WÄSBY
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Vinterträdgård Vansta Classic
Marktegel Tamarin i långformat
Automatiska gardiner Pinoleum blinds
Specialritad stenbänk med ho i Portugisisk marmor
I trädgården engelsk fontän i brons från Vansta Trädgård

S TORA WÄSBY SÄTERI har varit i ätten de Geers ägo 
sedan 1668. Byggherre till det nuvarande slottet är 
den vittre hovmarskalken Charles de Geer som 1750 
beställde ritningar till ett lustslott, ett maison de plai-
sance, av Carl Hårleman. Det var hållet i en modern 

klassicism med lågt valmat sadeltak, en fritrappa upp till huvud-
våningen och lägre 
fönster till gäst-
våningen en trappa 
u p p .  P r o j e k t e t 
genomfördes dock 
först  på 1760-
talet med Jean Eric 
Rehn som ansvarig 
för huvudvånin-
gens interiörer. 
Johan Pasch har 
målat väggfält och 
dörröverstycken. 
Med sin parisiska 
touche ansluter 
Stora Wäsby nära till Carl Gustaf Tessins Åkerö.

Stora Wäsby består av ett tiotal byggnader som samtliga är byg-
gnadsminnesmärkta. 1985 totalrenoverades byggnaderna och 
man började hyra ut bostäder och kontor.

I direkt anslutning till slottet ligger Barockparken  som anlades på 
1600-talet. Barockparken hade symmetrisk klippta och planter-
ade häckar och träd, samt tre dammar. Arbetet med att återställa 
parken har påbörjats. Parken blir en del av det upplevelsestråk 
som ska löpa genom hela kommunen. Upplevelsestråket ska med 
hjälp av olika sevärdheter föra besökaren från forntid till nutid. 

POCKET BAROCK

Trädgården vi  på 
Vansta anlagt har 
vi kallat en ”pocket 
barockträdgård”. Här 
återfinns barock-
ens stilideal med sik-
tlinjer och symme-
tri, allt minimalistiskt 
och anpassat för den 
nuvarande familjens 
behov och ambition.  

Rikligt med lökväxter 
gör vart år fanfar för vårens återkomst. En praktrabatt centrerad 
mot husets två pardörrar prunkar överdådigt i sen augusti och 

”Charles de Geer är i färd med att bygga den 
fagraste gård ut i Sveriget men om den till sina 
prydnader skola kunna underhållas måste Herren 
till Wäsby ock vara Brukspatron på Leufsta.”
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september. En enkelsidig allé med  Acer negundo Flamingo ramar 
in och piggar upp. Två liksida gräsytor och inte minst en fontän i 
brons och förgyllning som centrerat mittstycke.  Gårdsgrus och 
måttebställd granit samsas med en kallmur i öländsk kalksten. 

VÄNSTER
Trädgårdsurna i 
gjuten bly från 
1700-talet. 

MITTEN
Drifvhuset 
och det gamla 
trädgårdsmästeriet.

HÖGER
Stora Wäsby slott 
med omgivande 
barockpark under 
slutet av 1600-talet.
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TA U T VA RDAGSRUMMET
I DI N TRÄD GÅRD 
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TA UT VA R DAGSR U M MET
I D IN  T RÄ D GÅ R D 
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P ARET EVA & GUSTAV ÄR  till-
sammans Bengtsson design.  
Vansta och detta eminenta 
designpar har nu ett antal 
projekt gemensamt där 

Vansta fått leverera den härliga Loggian 
som passar så utmärkt i Bengtssson 
designs stilrena designtänk. Vi ställde 
några frågor för att lära känna dem bättre.

VARFÖR TRÄDGÅRDSDESIGN?

M ED EN BAKGRUND 
inom IT, marknads-
föring och projektled-
ning, har det alltid 
funnits ett intresse för 

design, arkitektur och formgivning. När 
vi gestaltade och ledde byggnationen av 
vår egen trädgård som privatpersoner år 
2014, upptäckte vi en ny spännande värld. 
Vi hittade ett sätt att vidareutveckla våra 
intressen genom att utforma utemiljöer 
med fokus på design och  ’Outdoor Living’. 

För oss handlar trädgårds-
designom att skapa moderna 
och funktionella rum genom 
att använda kreativa lösnin-
gar. Vi vill sudda ut gränserna 

mellan inne och ute och skapa sociala ytor 
och inbjudande utemiljöer för att slappna 
av, umgås och vara tillsammans.

TOP LEFT
Vansta Loggia Camargue med 
uppfällbara screenväggar. Här inramade 
av platsbyggda korténlådor

TOP RIGHT Eva & Gustav Bengtsson på 
Bengtsson design

BOTTOM RIGHT
Loggian med screenen på väg ned. helt 
nedfälld blir det ett helt ombonat rum
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HUR ARBETAR NI TILLSAMMANS?

V I ÄR VÄLDIG olika egentli-
gen vilket även är  vår styrka. 
Våra personligheter, kom-
petenser och erfarenheter 
kompletterar varandra på 

ett bra sätt. Gustav är ingenjör i botten 
och är mycket intresserad av konstruktion 
och byggnation. 3D-visualiseringar, byg-
glovshandlingar, projektering och projek-
tledning är några av Gustavs starka sidor. 
Eva, som är diplomerad trädgårdsarkitekt, 
har ingående kunskaper om formgivning 
och gestaltande av trädgårdsrum, mate-
rial och växtlighet. Hon har också  ett brin-
nande intresse för inredning och outdoor 
design.

D ET KAN IBLAND uppstå 
heta diskussioner vilket 
driver projekten framåt. 
Det är OK att tycka olika 
för att få möjlighet att 

förbättra resultaten. Viktigaste är att vi har 
ett gemensamt mål som vi jobbar för att nå 
tillsammans.

ESTETIKEN, HUR TÄNKER NI?

V ÅR STIL DOMINERAS av 
moderna och tidlösa linjer 
och eleganta detaljer. Vi 
strävar efter enkelhet med 
en liten twist, där estetik 

och funktion harmoniserar med varan-
dra. Vi gillar att skapa spänning och intro-
ducera oväntade detaljer. För oss är det 
viktigt att designen ska hålla genom åren. 
Inför materialval och utryck tar vi givetvis 
hänsyn till husets karaktär och omgivning 
samt familjens livsstil.

RUM UTE? VAD ÄR SYFTET? 
FUNKTIONEN? UPPLEVELSEN?

D ET FINNS EN stark eft-
erfrågan att förlänga 
utesäsongen. Det finns 
ett antal olika lösningar 
vi normalt ritar in i våra 

projekt beroende på krav och behov, önskat 
utryckt, husets arkitektur och omgivning. 
En vinterträdgård i anslutning till huset 
förhöjer mysfaktorn. Ett välisolerat växthus 
i trädgården kan förlänga säsongen och 

TOP RIGHT
Lamelltaket stängt med dämpad 
EHO\VQLQJ�	�KlUOLJW�¿DPPDQGH�HOG

BOTTOM RIGHT
Loggian med screenen på väg ned. Helt 
nedfälld blir det ett helt ombonat rum
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B E N G T S S O N  D E S I G N

Design Studio

Margreteborgsvägen 23, 

SE-191 37 Sollentuna, 

Stockholm.

Tel. +46 733 100 727

eva@bengtssondesign.se

http://www.bengtssonde-

sign.se

dessutom blir ett fantastisk blickfång. 
En lösning som alltid är en succé i våra 
projekt är Vansta Loggia. Med Loggian 
kan du kombinera alla tänkbara tillval och 
skapa ett helt egendesignat rum med min-
imalt underhåll – ett uterum/poolhouse/
lounge/matplats med skydd för vind, sol 
eller regn. En elegant och modern design 
som smälter in i många av våra projekt.

BRANSCHENS UTVECKLING, HUR 
SER NI PÅ DEN?

V I SER ETT växande intresse 
för att kunna utnyttja sin 
trädgård och utemiljö året 
om. Efterfrågan på pool, 
spabad och olika typer av 

uterum och vinterträdgårdar har ökat 
markant senaste åren. Utemiljön skall vara 
lättskött och fokus ligger på umgänge och 
avslappning. Detta går igen även i mate-
rialval. Enkla, rena material som kräver lite 
underhåll efterfrågas mycket. 

K UNDERNAS INTRESSE 
FÖR att odla själv har också 
ökat och ligger rätt i tiden. 
Allt från mindre odlings–
lådor till stora växthus eller 

orangerier efterfrågas i de flesta projekt. 
Under många år har fokus varit på att 
inreda sina hus, men nu upplever vi att 
fokus flyttar ut i trädgården där det finns 
en stor potential som ofta inte utnyttjas på 
ett bra sätt.

VAR FINNS NI OM 5 ÅR?

A F F Ä R S S T R A T E G I N 
ÄR ATT vidareutveckla 
verksamheten genom att 
öka vår produktportfo-
lio inom outdoor design. 

Strategin realiserar vi genom att skapa 
långsiktiga relationer med våra samar-
betspartners. Vi vill även utöka våra tjän-
ster inriktade till befintliga och nya mål-
grupper - privatpersoner, bostadsutveck-
lingsbolag, arkitektbyråer och kommersiell 

verksamhet både i Sverige och utomlands.
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TOP RIGHT
Eva & gustav ritar både i traditionell 
planskiss och i 3D. Detta ger en 
fantastisk förståelse för dig som kund 
av hur din trädgård kommer att se ut.

2 0 1 8  VA N S TA  M A G A S I N  2 1



TE GE L 
TE GE L

Lera, kalk & hetta! Grunden 
i ett av historiens vackraste 
material – tegel. Denna 
enkla brända sten som finns 
omkring oss sedan tusentals 
år och är här för att stanna.

Det låter nästan lite för enkelt – att forma 
liksidiga stenar och sedan stapla dessa 
till väggar. Trots det har  kunskapen att 
bränna tegel utvecklats till en stor konst. 
Tegel har funnits lika länge som männis-
kan byggt bostäder. Några av jordens äldsta 
byggnader är gjorda med tegel, men av en 
mycket enklare utformning än dagens.

Riktigt vackert tegel hittar man numera 
förstås i England men, för våra lite tu!are 
breddgrader är det bättre att rikta blicken 
mot tex Danmark. Här finns en stor–
slagen tradition av tegeltillverkning också 
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med ny skandinavisk design. Tidigare byg-
gnads–traditioner har ställt teglet lite i 
skamvrån och man dolde det med ytputs 
och ornament. På stadens hus såg man 
det råa teglet bara mot bakgårdarna. Men 
oavsett var tegel i förhållande till trä så 
mycket mer robust och inte minst brand-
säkert.  Runt sekelskiftet 1900 fick det sitt 
riktiga genombrott. Numera kan man välja 
på underbart förfinade fasadtegel, gjorda 
enbart för att få så vacker yta som möjligt.

Tegel är särskilt lämpligt för trädgårdens 
många byggnader genom sin förmåga 
att hålla värme. I orangeriet eller mot 
trädgårdsmuren ackumuleras värmen i 
väggen under dagen och ger växterna en 
jämn och varm temperatur under natten. 
Men inte nog med det. Tegel som är 100% 
naturmaterial verkar också fuktujäm-
nande och absorberar fukt. Ett hus av 
tegel upplevs alltid som behagligt. Och ja, 
tegel är lera. Riktig lera som grävs upp ur 
marken och bearbetas med värme.

Föroreningar i leran som alkalier, järn, 
kalk och magnesium ger teglet olika färger. 
Den renaste leran blir vit när den bränns, 
de eldfasta lerorna ljust gula, de mer järn-
haltiga gulröda och röda, och de med viss 
proportion av kalk och järn vid bränning 
med tillräcklig lufttillförsel gulgröna eller, 
om de är kalkfria, blåsvarta. När en tegel-
sten är färdigbränd, är den efter avsval-
ning fullt frostsäker och erhåller övriga 
önskade egenskaper i form av styrka, färg 
och täthet.

Få saker är så vackert som tegel i en 

trädgård. Murar, odlingsbänkar, orangeri-
ets väggar och golv, trädgårdens slingrande 
gångar eller varför inte en ”Moongate” 
eller en välvd port kanske med en dörr av 
massiv ek. Men allra vackrast är det nästan 
när det ligger som golv i en paviljong eller 
en vinterträdgård. 

Tveklöst är att antal murförband och 
markmönster vittnar om hur tegelkärt ett 
land är. Jag kan ibland vara beredd att be 
på mina knän för att få en kund att välja 
tegel till markbeläggning istället för de 
betongstenar som just nu översvämmar 
marknaden och som, hur de än försöker 
med form och färg, aldrig kan komma ens 
i närheten av karaktären av en äkta tegel-
sten. Traditionen vilar tung inte bara från 
engelsk trädgårdskonst utan finns också 
i tex Danmark. Information om murar-
konsten kryllar av begrepp och metoder 
om jag söker den i England medan den 
här hemma är ytterst begränsad. Begrepp 
som Flemish bond, Double English Cross 
bond eller Raking Monk bond är bara tre 
metoder att sammanfoga tegelstenar. 
Kommer vi sedan till förband där muren 
inte har en bärande funktion eller stenen 
ligger på marken närmar vi oss konstens 
gränsland där stenar skapar vävar av form 
och färgkombinationer.

Tegel har ett uttryck i färg, 
form och ytstruktur. Det 
är nära släkt med glaset, 
oljefärgen och marmorn. 
Färgerna skapas i symbios 

mellan kemiska ämnen 
och hettan från ugnen, 
e!ekterna av förhållandet 
mellan kalken och järnet. 
I mina drömmars trädgård har jag byggt 
en en slingrande hög mur med friser och 
öppningar, gömda grindar och pampiga 
portar, vackert ornamenterade murkrön 
och stolpar krönta med pinjekottar. I 
Rosenträdgården på Vansta Gård finns 
en hel del tegel stödjande terrasser där 
rosorna samsas om utrymmet tillsammans 
med salvia och prydnadsgräs. Varje minut i 
min rosengård av tegel är en glädje.

I de många samtal jag har om växthus och 
orangerier kommer man förr eller senare 
till golvet. Jag hävdar alltid att golvet i ett 
glashus är juvelen i kronan. Utan omtanke 
om golvets material och design haltar hela 
rummet och saknar en ofantligt viktig 
dimension. I Sverige saknar vi lite av tra-
ditionen av att ha estetisk omsorg också om 
de byggnader som byggts enbart för nytta. 
Naturligtvis finns det undantag, men på 
det hela taget har vi genom traditionen 
hellre ett robust och användbarhetsper-
spektiv än ett estetiskt. Jag drömmer om 
en framtid där både kvalitet och estetik i 
trädgården premieras på lika nivå som i 
våra bostäder. För vad är väl mer sinnligt 
än att öppna glasdörren till ett orangeri, 
mötas av doften av blommade citrus och 
sätta foten mot ett solvarmt tegelgolv som 
lagts med omsorg i ett sirligt fiskbens-
mönster med stenen på kant. För mig helt 
magiskt!

T Y P E R  AV  T E G E L

Kolbrända 
vattenbestrukna 
murstenar

De vackert schatterade stenarna 

görs i maskiner och bearbetas 

därefter för hand. Resultatet är ett 

tegel där ingen sten är den andra 

lik.

En våt lerklump kastas i en våt 

träfom. Överflödig lera stryks av 

med vattnet som glidmedel och 

formen lyftes av och den blöta 

tegelstenen. 

Vanstas tegel är kolbrända vilket 

är förutsättningen för att uppnå 

det vackra färgspelet och de 

mörka nyanserna i stenen. Stenen 

har små skillnader i måtten och 

kan ha veck och revor.

Den kompletta tegelmuren ger 

ett levande färgspel som en rik-

tigt traditionell tegelvägg.

Klinkerbrända marktegel

Vanstas alla marktegel är mas-

siva klinkerbrända tegel avsedda 

att lägga i mark och stor mot-

ståndskraft mot fukt och frost. Ju 

hårdare bränt ett tegel är desto 

mindre fukt sugs upp och desto 

mindre risk för frostsprängning. 

Alla våra marktegel är kolbrända 

med vackert färgspel och ett nätt 

stavformat.
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DEN LILLA SVARTA 

UTERUM med Vansta Classic 
DOXPLQLXPSUR¾O

ROSENTORN Obelisk II VERSAILLE BOXES

VÄGGANSLUTET VÄXTHUS
PHG�9DQVWDV�HQJHOVND�Yl[WKXVSUR¾O�L�
aluminium
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DEN LI LLA SVARTA 

VÄGGANSLUTET VÄXTHUS
PHG�9DQVWDV�HQJHOVND�Yl[WKXVSUR¾O�L�
aluminium

WATERETTE slangvinda

KLASSIKST ENGELSKT VÄXTHUS

2 0 1 8  VA N S TA  M A G A S I N  2 5



VANSTA S HO PPI NG
Hos Vansta Trädgård !nnser du inte bara marknadens vackraste växthus & vinterträdgårdar. I vår shopp trängs 

kvalitetsprodukter för trädgården. Här är några tips, välkommen in!

18785 
SEK/st

Skrinda

Skrinda wagon med rottingkorg är 
en multifunktionell utomhusvagn, 
vacker och praktisk! Lika användbar 
i trädgårdsarbetet som på utflykten. 
Den rullar på fyra stora hjul, är lätt men 
stark och kan bära upp till 100 kg.

Small tudor jardiniere

Tudor Jardinière från Haddonstone är 
en traditionell kruka med riktigt gamla 
anor. Krukan kommer till sin rätt på 
uteplatser, stenläggningar och ter-
rasser.  Placeras gärna i grupp.

Staty Venus

Staty Venus gestaltar kärlekens 
gudinna i en replik från en förlaga 
från sent artonhundratal i italiensk vit 
marmor. Statyer är det prefekta blick-
fånget i alla trädgårdar.

Priset inkluderar frakt till din dörr.

Volym 230 liter.

vikt 15 kg

L 170 x B l00 x H 70 cm

5041 
SEK/st

Priset inkluderar frakt till din dörr.

Höjd i mm 290

Diameter upptill i mm 395

Diameter nedtill i mm 245

Vikt kg 26

9560 
SEK /st

Priset inkluderar frakt till din dörr.

Höjd 840mm

Vikt 57kg

vidd i fot 280mm
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Kallbänk The Grand

Kallbänk "e Grand från Gabriel Ash 
i finaste ceder tjuvstartar ditt odling-
sår och förlänger din höst. Passar i alla 
trädgårdar och placeringar men kanske 
allra bäst som del i en köksträdgård. 

8969 
SEK /st

Priset inkluderar frakt till din dörr.

längd i mm 1708

bredd i mm 850

höjd i bakkant 532

höjd i framkant 390

Stormlykta Moonsoon

Supersnygg bärbara utomhuslampan 
MoonSoon för trädgård eller fritid. 
Tillverkas i vattentäta material med 
vackert ädelträ, borstad aluminium 
och opaliserat plexiglas och, som alltid, 
med genuint hantverk. 

14187 
SEK /st

Priset inkluderar frakt till din dörr.

Vikt: 6 kg

Mått: L 19 x B 19 x H 41 cm

VAN STA SHOPPIN G
Hos Vansta Trädgård !nnser du inte bara marknadens vackraste växthus & vinterträdgårdar. I vår shopp trängs 

kvalitetsprodukter för trädgården. Här är några tips, välkommen in!

Rosenbåge Bagatell

Rosenbåge Bagatell är en klas-
sisk båge för alla typer av klättrande 
växter. Ger stöd för klätterrosor eller 
kanske klematis och bildar en vacker 
port. Den blir en oslagbar entré till din 
rosenträdgård!

7605 
SEK /st

Priset inkluderar frakt till din dörr.

Höjd: 260 cm 

Bredd: 160 cm 

Djup: 50 cm 

vikt: 30 kg
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V ANSTAS NYA SHOW#
ROOM är litet men nag-
gande gott. Här visar vi 
alla våra profiler i naturlig 
storlek och har lyckats 

klämma in 4 hus i ett rum. Vår 
ambition är att skapa en trevlig 
miljö och här finns åtskilligt 
med prover och inspira-
tion som vi plockar fram vid 
behov. 

Här kan du också se vårt 
vackra marktegel och flera 
av våra murtegel. här finns 
krukor och urnor, balustrad 
från Haddonstone och till 
och med en pelare. 

Vill du besöka oss gör du 
säkrast i att kontakta oss först då vi ofta är 

ute hos kund. Vi finns här när det passar 
dig och har ofta kundmöten på kvällar och 
helger. Det blir också det bästa mötet när 
vi har en fokuserad tid att prata om just 
ert projekt. 

VANSTA TRÄDGÅRD SHOWROOM 
öppet enligt överenskommet

Rörstrandsgatan 44, 11340 Stockholm
Sweden

TEL. 0046 (0)8 52027480

www. vanstatradgard.se

info@vanstatradgard.se

 VANSTA
SHOWROOM
välkommen att titta på våra växthus & orangerier!


