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Tänk att få arbeta med sin passion,  
med människor, härliga kunder och 
fantastiska medarbetare.  
Det har vi möjlighet till på Classicum.

Vi vill följa våra kunder på den spännande 
resan att skapa ett rum att älska; för dig 
och många efter dig. En varmare plats. 
Ett glasat rum där du kan odla dina 
favoritväxter, dig själv, familj och vänner.  
Vi vill att kundens resa från idé till 
verklighet skall bli en upplevelse 
utöver det vanliga och med största 
engagemang, glädje och kunskap vill 
vi förmedla det vi brinner för; ett glasat 
favoritrum av hög kvalitet. Ett växthus  
och orangeri av enkelglas, eller ett isolerat 
uterumssystem och vinterträdgård.

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.

HÅLLBARHET OCH KVALITET – MÅNGA ÅR FRAMÖVER
Miljön är viktig för oss, för våra barn och 
för framtida generationer. Vi arbetar 
med kvalitetsprodukter inom grön 
näring, med förhoppningen om att fler 
människor vill förlänga säsongen hemma 
tack vare sitt växthus, orangeri, uterum 
eller vinterträdgård från Classicum. Våra 
kvalitetsprodukter kommer att stå länge, 
genom ur och skur och användas av dig 
och många fler efter dig.
      Vår förhoppning är att du förutom 
att odla dig själv och dina vänner i 

ditt glasade rum, också vill odla dina 
favoritväxter, blommor, grönsaker, frukt 
och bär. Mer närodlat än så är svårt att få 
och det ger samtidigt en unik känsla att 
kunna plocka fredagsbuketten och tillaga 
salladen från råvaror runt knuten.

Vi är inte perfekta men gör vårt yttersta 
för att fatta genomtänkta och medvetna 
val, allt ifrån vilka leverantörer vi väljer att 
arbeta med, till hur vi transporterar dina 
produkter.
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ALLTID HOS CLASSICUMINNEHÅLL

STORMGARANTI
5 år

12 ÅRS
GARANTI

MONTAGEHJÄLP 
ERBJUDS

5-ÅRIG STORMGARANTI  
Täcker skador som uppstår vid 
vindstyrkor upp till 32,7 m/s.  
För att stormgarantin ska gälla 
ska växthuset stormsäkras 
innan storm. Garantin gäller ej 
på växthusglas.

GARANTI 12 ÅR 
Vi lämnar upp till 12 års garanti 
på vissa produkter. Garantin 
gäller från leveransdatum.  
Läs mer på classicum.se

MONTAGEHJÄLP ERBJUDS
Önskar du hjälp med montage 
så hjälper vi dig gärna. Vi 
lämnar dessutom 2 års garanti 
på montage som utförs av 
Classicums montörer.

KONTAKT
Classicum Växthus AB
040 – 40 51 90
info@classicum.se
www.classicum.se

HÅLLBARA VÄXTHUS,
ORANGERIER, UTERUM 
& VINTERTRÄDGÅRDAR

Vi har levererat och monterat 
växthus, orangerier, uterum och
vinterträdgårdar sedan 1993. Vi 

har ett eget montageteam i södra 
Sverige och samarbetspartners i 

stora delar av Sverige.
Välkommen till Classicum och vår 

kunniga personal!

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.

SÄKERHETSGLAS
4mm

HÄRDAT SÄKERHETSGLAS
I alla våra glashus är det  
4 mm härdat säkerhetsglas. 
Om olyckan är framme delar 
sig glasrutan i många små  
bitar med ovassa kanter. 

Vårt erbjudande

4

Växthus & orangeri

8

Isolerade uterum

24

Golv till växthus

26

Trädgård & inredning

Utställningar

Utflyktsmål, 
butik & café 
i Kabbarp

28

30 32
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1. INSPIRERAS 
Egentligen räcker det med att titta på 
ett glasat rum för att väcka drömmarna 
till liv, gröna drömmar om en tillvaro 
för både avkoppling och sociala 
tillställningar. Tanken på att bygga 
växthus är något som lockar många. 
Men innan drömmarna blir verklighet 
finns det saker du bör tänka på. Börja 
med att fundera på vad växthuset ska 
fylla för funktion, var i trädgården det 
kan placeras, vad det ska användas till 
och hur det ska nyttjas. Kanske är det för 
glädje och sociala tillställningar, exklusivt 
för odling och gröna projekt eller både 
och? Det påverkar även storleken på 
konstruktionen. 

Classicum har lång erfarenhet av 
planering av växthus och vi finns här för 
dig – från idé till första trädgårdsfesten. 
Även om det tar lite extra tid så kommer 
det löna sig i slutänden med god 

förberedelse. Låt dig inspireras och se 
olika möjligheter! Kika på vår hemsida, 
på våra sociala medier och se hur 
andra valt att göra. Ringa in vad ni är 
intresserade av och ta foton i er egen 
trädgård för att få så bra vägledning som 
möjligt. Det glasade rummet kommer 
vara en konstruktion som kan njutas av 
många år framöver. 

Classicum handlar om dig och de du älskar. Hos oss finns glasade rum 
för alla användningsområden. Ibland kan det vara svårt att veta vilket 
som passar bäst just för dig och din trädgård. Vår personal har stor 
kunskap om våra glasade rum som de gärna delar med sig utav till dig. 
Oavsett hur era drömmar ser ut förverkligar vi dem tillsammans.

Vi finns här från idé 
till er första skörd 
och trädgårdsfest

Paradiso, ett växthus med spännande former och möjligheter, 
här förankrad mot vägg. Scanna QR-koden för att läsa mer. 

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.
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2. FÖSTA MÖTET
Välkommen spontant till någon av 
Classicums utställningar eller boka in 
en kostnadsfri rådgivning på plats, per 
telefon eller via videomöte. Vi guidar dig 
genom hela processen så att din dröm 
om det glasade rummet kan förverkligas. 
Ha gärna inspirationsbilder och eventu-
ella ritningar med redan nu. Då kan våra 
rådgivare ge dig en så bra vägledning 
som möjligt om vad som passar dig och 
din trädgård bäst. Om du önskar skickar vi 
en offert till dig. Självklart kan du komma 
på flera möten om så behövs.

3. OFFERTFÖRSLAG  
OCH/ELLER RITNINGSFÖRSLAG
När vi ringat in vad du är intresserad av 
återkommer vi med offert utefter den råd-
givning du fått. Offerten går vi gärna ige-
nom tillsammans med dig om så önskas. 
För våra kundanpassade isolerade uterum 
tar vi först fram ett utkast till ritning för att 
visualisera med ungefärliga mått för att 
du ska få en bild av hur ditt uterum kan 
tänkas se ut. 3D-ritningen skissas upp i en 
CAD-liknande mjukvara av våra rådgivare. 
Därefter kommer en offert förutsatt att 
man är eniga om kostnadsbilden. Flera av 
de ritningar vi tar fram godkänns i bygg-
anmälan/bygglovsansökan. I vissa fall kan 
det behövas arkitekthjälp, då kan vi bistå 
med att förmedla kontakter. 

4. BESTÄLLNING OCH  
ORDERBEKRÄFTELSE
När du hittat det glasade rum som passar 
dig och är redo att göra en order bekräftar 
du offerten. För kundanpassade växthus 
och uterum är det nu som vi beställer kon-
struktionerna från fabriken, då de pro-
duceras vid beställning. Leveranstiderna 
skiljer sig lite beroende på vilken typ av 
projekt, men dessa får du en uppfattning 
om redan under offertstadiet. Grundrit-
ning för alla våra konstruktioner skickas till 
dig i samband med ordern.

?
Boka in ett kostnadsfritt 
rådgivningsmöte med oss 
genom att skicka ett mejl 
till info@classicum.se eller 
via bokningsformuläret på 
classicum.se 

Exempel på hur en 3D-ritning av ett kundanpassat isolerat 
uterum i viktoriansk stil kan se ut.

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.
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5. I VÄNTAN PÅ DITT RUM
När ordern är lagd är det dags att börja 
förbereda platsen där växthuset ska 
stå och se över material och färgval 
till mark- och ev. murläggning. Vi 
erbjuder kunskapsförmedling för hela 
processen och kan ge tips och råd på 
vägen samt förmedla kontakter till våra 
samarbetspartners. Grundritning för 
alla våra konstruktioner skickas till dig i 
samband med ordern.

Hos Classicum finns ett utvalt 
tegelsortiment, där ett axplock av detta 
finns i utställningarna i Brunnsviken 
och Kabbarp. Vi här även underbart 
marockansk klinker! 

Vill du ta del av mer inspiration finns 
det på vår hemsida men du kan alltid få 
personlig information av våra rådgivare. 
Vi hjälper gärna till!

6. MONTAGE
När markarbetet är klart och det är dags 
för montering kan du antingen ta hjälp 
av våra erfarna montörer eller montera 
på egen hand. Några av våra konstruk-
tioner och de isolerade uterummen 
kräver erfarna montörer. Vi lämnar 2 
års garanti på montage som utförs av 
Classicums montörer. Bor du längre 
upp i landet har vi etablerade samar-
betspartners på olika platser som även 
dessa känner till våra konstruktioner. 
Kika in på hemsidan för att se vilka våra 
samarbetspartners är. Vi finns tillgäng-
liga för rådgivning per telefon både om 
du monterar själv eller för den du anlitar 
för montaget.  

7. ÅRET I DET GLASADE RUMMET
Det glasade rummet blir ofta ett 
favoritrum i trädgården med plats för 
både njutning och odling många år 
framöver. Huset ska vara tryggt och 
säkert för såväl dig som dina växter 
många år framöver, och därför är det 
viktigt att du säkrar det mot väder och 
vind. Våra konstruktioner är anpassade 
efter det nordiska klimatet och det väder 
vi har här, oavsett vart i vårt avlånga land 
du bor. Vi har en 5-årig stormgaranti som 
täcker skador som uppstår vid vindstyrkor 
upp till orkan (32,7 m/s) och 12 års garanti 
på våra konstruktioner. Kom ihåg att 
hålla taket snöfritt på vintern, för att 
Classicums garanti skall gälla. Glöm inte 
att gör en vår- respektive höststädning 
för att stormsäkra vid hårda vindar och 
att städa ur på hösten för att undvika 
oinbjudna övervintrande gäster.

Fler tips hittar du på classicum.se

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.
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PASSIONSBLOMMA
Har du gott om plats i 
ditt orangeri kan du låta 
passionsblomman klättra 
uppför en spaljé. Vissa 
sorter kan få rankor upp 
till fyra meter.

VINDRUVA
Vissa druvor trivs bra 
inne i ett orangeri och 
planterar man den i 
marken så letar rötterna 
sig utanför orangeriet. 

BLÅREGN
Prova att stamma upp ett 
blåregn och låt kronan 
forma ett parasoll, kanske 
över matbordet eller din 
favorithörna. Mycket 
dekorativt med blommor 
på bar kvist i april-maj.

DÖRRAR OCH VENTILATION
Vad för typ av dörr som ingår i de 
olika modellerna varierar, men det går 
naturligtvis bra att byta ut eller lägga 
till en eller flera dörrar. Vi erbjuder flera 
olika modeller; enkla, dubbla, skjut- eller 
slagdörrar med gångjärn. Vi har även 
bredare skjutdörrar och vikdörrar på 
vårt isolerade system. Valmöjligheter för 
dörrmodell och placering av dörrarna 
varierar mellan våra olika glasade rum. 

SKAPA ETT BRA KLIMAT  
I VÄXTHUSET
God ventilation möjliggör ett bättre 
klimat i det glasade rummet året 
runt. Inte minst på hösten då det 
ofta blir mer fuktigt. Under de varma 
sommarmånaderna tänker vi dessutom 
på skuggning. Ett bra klimat, skuggning 
och ventilationsmöjligheter är viktigt 
för att skapa en trivsam miljö både för 
dig och dina nära, men även för att 
blommor, växter och grönsaker ska trivas.

CLASSICUM TIPSAR

VÄXTER SOM TRIVS I VÄXTHUSET

Mysiga Helios med skuggväv i taket. 

Orangerisystemet, ett spektakulärt orangeri av högsta kvalitet
med många möjligheter. Scanna QR-koden för att läsa mer. 
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Växthus  
& Orangerier
Hos Classicum kan du botanisera i marknadens bredaste sortiment 
av kvalitetsväxthus och orangerier i olika prisklasser. Vi har växthus-
bredder från 150 till 606 cm. Det finns växthus som fristående  
modeller, på mur, för väggmontage, med breda eller smala glas, 
olika dörralternativ och i många olika kulörer. Glashusen har 12 års 
garanti oavsett om de är fristående eller förankrade mot vägg.  
Vi hjälper dig gärna att finna ditt drömväxthus!
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FRISTÅENDE VÄXTHUS
Vi har flera olika fristående växthus-
modeller att välja mellan, både som 
kompletta växthuspaket men även  
med möjlighet till kundanpassningar:
• Kvadratiska 
• Traditionellt rektangulära  

(med sadeltak och pulpettak)
• T-formade orangerier
• Runda glaspaviljonger
Olika konstruktioner, glasbredder,  
dörrtyper och många olika färger.  
Vi hjälper dig gärna att hitta  
växthuset som passar dig!

VÄXTHUS MOT VÄGG
Vi har två typer av växthus med pulpet-
tak som är anpassade för att monteras 
mot en vägg. Montera till exempel mot 
boningshus, förråd, terrass, garage, 
bod eller lada. Möjligheterna är många! 
Några av våra växthusmodeller kan vi 
även montera i ett hörn. Många av våra 
fristående växthus kan också monteras 
med ena gaveln mot en befintlig vägg. 
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Kundanpassade 
växthus & orangerier
Våra kundanpassade växthus- och orangerimodeller beställs efter 
dina önskemål, behov, tycke och smak samt för att harmoniera med 
befintligt hus och trädgård. Här kombineras storlek, form, färg, glas-
bredd, samt olika typer av dörrar, fönster och övriga tillval. 
Ska växthuset vara fristående eller ska det förankras i vägg, ha sadeltak 
eller pulpettak, vad passar bäst? Alla våra kundanpassade växthus går 
även att få som murmodell. Vi kan även anpassa till en befintlig mur, 
på en terrass eller laborera med sidohöjd och vinkel för att hitta en 
lösning specifik för dig. Här finns många variationsmöjligheter!
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Växthus gör något med oss när vi ser dem och framförallt är i dem. 
Vi blir nyfikna, lugna och glada, varma i sinnet helt enkelt. Denna 
värme ger oss lust att odla både växter och oss själva med sköna 
stunder i all enkelhet eller mer festliga. Rektangulära växthus och 
orangerier är både praktiska och vackra. Classicum har ett stort  
utbud av olika modeller för att du ska kunna skapa ditt favoritrum.

Rektangulära växthus

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.

Pyramide har ett kraftigt profilsystem av 
pulverbrännlackerad aluminium i standard-
färgerna svart, grönt och vitt. Det är även 
möjligt att välja annan lack än standard som 
tillval. Pyramide är kvadratiskt och finns i 
två storlekar med en sidohöjd på 204 cm. 
Välj mellan enkel och dubbel dörr, praktisk 
skjutdörr eller stilfull slagdörr på gångjärn. 
Låg tröskel går att få som tillval. Växthuset 
har ventilation i nock och 74 cm breda glas. 
Pyramide finns även som murmodell med 
murhöjd 20 cm, 40 cm eller 60 cm. 
Finns i storlek 310x310 cm (9,6 m²) och 
378x378 cm (14,4 m²).

Helios har ett kraftigt profilsystem av olack-
erad eller pulverbrännlackerad aluminium 
i standardfärgerna, svart, grönt och vitt. 
Annan lack än standard finnes som tillval. 
Helios har en sidohöjd på 201 cm, finns i oli-
ka bredder och är kvadratiskt som standard 
men går att förlänga till max 12 m, där varje 
sektion är 74 cm. Från 5,6 m² till 46 m². Välj 
mellan 74 cm och 37 cm breda glas, enkel- 
och dubbeldörr samt praktisk skjutdörr eller 
stilfull slagdörr med gångjärn. Kan även 
förankras med gaveln mot befintlig vägg. 
Låg tröskel och förlängd dörr samt dekorativ 
nockdekoration finns som tillval. Takluckor 
och sidofönster rekommenderas för optimal 
ventilation, både för växter och alla som vistas 
i huset. Helios finns också som murmodell 
för murhöjd på 20 cm, 40 cm eller 60 cm. 

Helios
Ett snyggt och populärt  
växthus med många möjligheter.

Pyramide
En vacker glaspaviljong  
med tidlös design. 

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

Gå in på 
classicum.se
för hela vårt 
sortiment & 

mer info.

Kundanpassade - Växthus & orangerier
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Serralux är ett växthus av olackerad 
eller pulverbrännlackerad alumini-
um i standardfärgerna, svart, grönt, 
vitt, rött eller antracit. Det är även 
möjligt att välja en annan lack än 
standard som tillval. Serralux går att 
få i olika bredder och längder och 
kan förlängas till önskad längd, där 
varje förlängningssektion är 74 cm. 
Från 3,4 m² till 33,4 m²  Välj mellan 
74 cm och 37 cm breda glas, enkel 
skjutdörr och dubbel skjutdörr. 
Låg tröskel och förlängd dörr samt 
dekorativ nockdekoration går att 
få som tillval. Takluckor och minst 
ett sidofönster rekommenderas för 
optimal ventilation, både för växter 
och alla som vistas i huset. Växthu-
set finns också som murmodell med 
murhöjd 41 cm eller 59 cm. Serralux 
kan även förankras med gaveln mot 
befintlig vägg eller mur.

Antique har ett kraftigt profilsystem av 
pulverbrännlackerad aluminium i standard-
färgerna, svart, grönt och vitt. Det är även 
möjligt att välja en annan lack än standard 
som tillval. Antique finns i olika bredder och 
är kvadratiskt som standard men går att 
förlänga till max 12 m, där varje förläng-
ningssektion är 74 cm. Från 5,6 m² till 37 m². 
Antique har en skarp och karaktäristisk 
takvinkel och en sidohöjd på 201 cm. Välj 
mellan 74 cm och 37 cm breda glas, enkel-
dörr och dubbeldörr samt praktisk skjutdörr 
eller stilfull slagdörr på gångjärn. Låg tröskel 
och dekorativ nockdekoration går att få som 
tillval. Takluckor och minst ett sidoföns-
ter eller jalusifönster rekommenderas för 
optimal ventilation, både för växter och alla 
som vistas i huset. Antique finns också som 
murmodell med murhöjd 20 cm, 40 cm eller 
60 cm. Växthuset kan även förankras med 
gaveln mot befintlig vägg eller mur.

Antique
Ett klassiskt växthus  
med mycket karaktär. 

Serralux
Ett vackert och stabilt växthus 
med lite nättare profiler.

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

Växthus & orangerier - Kundanpassade
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Modern har ett mycket kraftigt profilsys-
tem av pulverbrännlackerad aluminium 
i standardfärgerna, svart, grönt och vitt. 
Annan RAL-lack än standard som tillval. 
Modern är ett växthus med pulpettak, 
det har två olika bredder och är kvadra-
tiskt som standard men går att förlänga 
till max 12 m, där varje sektion är 74 cm. 
Från 7,3 m² till 37,2 m². Växthuset har 
oskarvade glas i taket och en sidohöjd 
på 204 cm. Välj mellan 74 cm och 37 cm 
breda glas, enkel och dubbel dörr samt 
praktisk skjutdörr eller stilfull slagdörr 
på gångjärn. Låg tröskel går att få som 
tillval. Takluckor och minst ett sidoföns-
ter eller jalusifönster rekommenderas 
för optimal ventilation, både för växter 
och alla som vistas i huset. Glashuset 
finns även som murmodell anpassad 
för en murhöjd på 20 cm, 40 cm eller 
60 cm. Modern kan även förankras med 
gaveln mot befintlig vägg eller mur.

Gigant är vårt bredaste växthus och har ett 
mycket kraftigt profilsystem av olackerad 
eller pulverbrännlackerad aluminium i stan-
dardfärgerna, svart, grönt och vitt. Det är 
även möjligt att välja en annan lack än stan-
dard som tillval. Växthuset är kvadratiskt som 
standard men går att förlänga till max 18 m, 
där varje förlängningssektion är 74 cm. Från 
20,9 m² till 109 m². Gigant har en sidohöjd på 
204 cm som även går att förhöja med max 
89 cm. Välj mellan 74 cm och 37 cm breda 
glas, enkel och dubbel dörr samt praktisk 
skjutdörr eller stilfull slagdörr på gångjärn. 
Låg tröskel samt dekorativ nockdekoration 
går att få som tillval. Takluckor och minst ett 
sidofönster eller jalusifönster rekommende-
ras för optimal ventilation, både för växter 
och alla som vistas i huset. Gigant finns även 
som murmodell med murhöjd 20 cm, 40 cm 
eller 60 cm. Gigant kan även förankras med 
gaveln mot befintlig vägg eller mur.

Gigant
Ett brett och rejält växthus för  
odling och större middagar.

Orangeri Modern
Ett stilrent kvalitetsväxthus som 
passar till dagens moderna hus. 

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

Kundanpassade - Växthus & orangerier
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Ett runt växthus blir som ett smycke i din trädgård. Med en  
fristående glaspaviljong får du ett extrarum under många av 
årets månader och passar lika bra i gamla som i moderna miljöer.  
Vi har två modeller av runda glaspaviljonger/lusthus/uterum: 
Cardinal och Classica.

Runda växthus

Cardinal är ett elegant glashus 
med ett kraftigt profilsystem av 
olackerat eller lackerat alumi-
nium i standardfärgerna svart, 
grönt, vitt, rött och antracit. 
Cardinal finns i två storlekar, 
6-kantigt på 7.5 kvm samt 
8-kantigt på 12.1 kvm. Ventila-
tion sker genom den öppnings-
bara ventilationstoppen och 
sidofönster. Välj antalet enkla 
skjutdörrar samt sidofönster för 
extra ventilation.

Classica är en kupolformad, smäcker 
och stark glaspaviljong som finns i 
två storlekar, 12-kantig på 8 kvm samt 
16-kantig på 15 kvm, båda med sidohöjd 
195 cm. Huset är uppbyggt på ett sinn-
rikt knutsystem av olackerad eller lack-
erad aluminium i många RAL-färger. 
Luftvolymen i förhållande till golvytan 
är mycket stor, vilket ger ett gynnsamt 
klimat för både växter och människor. 
Välj mellan enkel- och dubbeldörr samt 
om kupolen ska smyckas ytterligare av 
en spira. Classica består av 4 mm härdat 
säkerhetsglas i väggar samt av 8 mm 
UV-beständigt transparent plexiglas i 
dörrar och kupol, vilket gör att pavil-
jongen tål mycket höga snölaster.

Classica
Ett smycke i trädgården för  
gamla och moderna miljöer.

Cardinal
Ett lusthus omsluten av glas  
som smälter in i alla olika miljöer.

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

Låt oss 
guida dig! Boka 

gratis rådgivning 
i Kabbarp, 

Solna eller per 
telefon.

Växthus & orangerier - Kundanpassade
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Gör plats för odling och middagar i ett elegant T-format 
orangeri! Vi har fyra olika modeller. Helios och Antique är 
T-formade kundanpassade orangerier som du kan anpassa 
och bygga ut på många sätt. Linné och Junior är lite mindre  
växthuspaket som du kan läsa mer om på sidan 20. 

T-formade orangerier

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.

Helios Orangeri har ett kraftigt profilsystem 
av olackerad eller pulverbrännlackerad alu-
minium i standardfärgerna, svart, grönt och 
vitt. Annan lack än standard finns som tillval. 
Helios Orangeri har en sidohöjd på 201 cm, 
bredd på 392 cm och kan förlängas till max 
12 m, där varje förlängningssektion är 74 cm. 
Från 17,4 m² till 79 m². Välj mellan 74 cm och 
37 cm breda glas, enkeldörr och dubbeldörr 
samt praktisk skjutdörr eller stilfull slagdörr 
på gångjärn. Låg tröskel och  dekorativ 
nockdekoration går att få som tillval. Takluck-
or och minst ett sidofönster eller jalusiföns-
ter rekommenderas för optimal ventilation, 
både för växter och alla som vistas i huset. 
Helios Orangeri finns även som murmodell 
med murhöjd 20 cm, 40 cm eller 60 cm. 

Antique Orangeri har ett kraftigt profilsys-
tem av pulverbrännlackerad aluminium 
i standardfärgerna, svart, grönt och vitt. 
Annan lack än standard finns som tillval. 
Växthuset finns i två olika bredder och kan 
förlängas till max 12 m, där varje förläng-
ningssektion är 74 cm. Antique Orangeri 
har en skarp och karaktäristisk takvinkel och 
en sidohöjd på 201 cm. Från 11,4 m² till 79 
m². Välj mellan 74 cm och 37 cm breda glas, 
enkeldörr och dubbeldörr samt praktisk 
skjutdörr eller stilfull slagdörr på gångjärn. 
Låg tröskel och dekorativ nockdekoration 
som tillval. Takluckor och minst ett sidoföns-
ter eller jalusifönster rekommenderas för 
optimal ventilation, både för växter och alla 
som vistas i huset. Finns också som murmo-
dell med murhöjd 20 cm, 40 cm eller 60 cm. 

Antique orangeri
Orangeri i viktoriansk stil som  
går att anpassa efter önskemål.

Helios orangeri
Flexibelt orangeri att bygga ut  
och anpassa efter önskemål.

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

Gå in på 
classicum.se
för hela vårt 
sortiment & 

mer info.

Kundanpassade - Växthus & orangerier
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Sudda ut gränsen mellan årstiderna i ett gediget och vackert vägg-
monterat växthus. Solen värmer snabbt upp det glasade rummet 
och redan tidig vår kan du börja njuta i ditt favoritrum! Med glas 
även i tak kan du se himlen och få in det underbara ljuset även i 
bostaden med ett väggväxthus! Integrera mot ditt boningshus, 
murad vägg eller kanske garageväggen, möjligheterna är många.

Växthus mot vägg
Låt oss 

guida dig! Boka 
gratis rådgivning 

i Kabbarp, 
Solna eller per 

telefon.

Serralux är ett väggmonterat växthus av 
olackerad eller pulverbrännlackerad alumi-
nium i standardfärgerna, svart, grönt, vitt, 
rött eller antracit. Annan lack än standard 
som tillval. Växthuset har en sidohöjd 
på 181 cm men kan förhöjas med 26 cm. 
Serralux mot vägg går att få med fyra olika 
takvinklar, varierande bredder och kan 
förlängas, där varje förlängningssektion är 
74 cm. Från 3,4 m² till 33,75 m². Välj mellan 
74 cm och 37 cm breda glas, enkel skjutdörr 
och dubbel skjutdörr. Låg tröskel och för-
längd dörr samt dekorativ nockdekoration 
går att få som tillval. Takluckor och minst 
ett sidofönster rekommenderas för optimal 
ventilation, både för växter och alla som 
vistas i huset. Serralux finns även som mur-
modell med murhöjd 41 cm eller 59 cm.

Växthus & orangerier - Kundanpassade

Arcadia har ett mycket kraftigt profilsystem av 
olackerad eller pulverbrännlackerad alumini-
um i standardfärgerna, svart, grönt och vitt. 
Det är även möjligt att välja en annan lack än 
standard som tillval. Växthuset har en sidohöjd 
på 204 cm och går att få med fyra olika tak-
vinklar, varierande bredder och kan förlängas 
till max 12 m, där varje förlängningssektion är 
74 cm. Från 3,7 m² till 55 m². Välj mellan 74 cm 
och 37 cm breda glas, enkeldörr och dubbel-
dörr samt praktisk skjutdörr eller stilfull slag-
dörr på gångjärn. Låg tröskel och dekorativ 
nockdekoration går att få som tillval. Takluck-
or och minst ett sidofönster eller jalusifönster 
rekommenderas för optimal ventilation, både 
för växter och alla som vistas i huset. Finns 
även som murmodell med murhöjd 20 cm,  
40 cm eller 60 cm. 

Arcadia vägg
Ett flexibelt väggväxthus  
som förlänger säsongen.

Serralux vägg
Ett smidigt favoritrum för  
tidiga vårar och sena höstar.

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI
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Tunnelväxthus som även kallas odlingstunnel eller bågväxthus 
ger många kvadratmeter odlingsytor till ett lågt pris samt håller 
rådjuren borta från dina grödor. Det fungerar även utmärkt som 
lager, garage eller annan tillfällig förvaring som till exempel ett 
extra drivhus under våren.

Tunnelväxthus

Båghuset, Lättklädd, är starkt och går lätt att 
förlänga, förankra, montera och flytta. Den 
bärande stommen består av varmgalvanise-
rade rör och täckmaterial av plast. Lättklädd 
finns i två olika bredder; i bredd 300 cm 
med sidohöjd 160 cm, nockhöjd 200 cm och 
valfria längder om 150 cm/sektion upp till 
max 9 m. Lättklädd finns även i bredd 420 
cm med sidohöjd 175 cm, nockhöjd 245 cm 
och valfria längder om 150 cm/sektion upp 
till max 12 m. Från 2,25 m² till 36 m². Enkel 
slagdörr på vardera gaveln ingår som stan-
dard. Bågväxthusen har raka sidor vilket ger 
en stor luftvolym och därav ett bra odlings-
klimat. Råder det under lång tid –20°C eller 
lägre är det ur hållbarhetssynpunkt bra att ta 
loss plasten som enkelt hakas av stommen.

Kundanpassade - Växthus & orangerier

Gå in på 
classicum.se
för hela vårt 
sortiment & 

mer info.

ALLTID HOS CLASSICUM

Lättklädd
Ett flexibelt bågväxthus  
med optimalt odlingsklimat.

STORMGARANTI SÄKERHETSGLAS
5 år 4mm

MONTAGESET
INGÅR

MONTAGEHJÄLP 
ERBJUDS

12 ÅRS
GARANTI

Täcker skador 
som uppstår vid 
vindstyrkor upp 
till 32,7 m/s. För 
att garantin ska 
gälla ska växthu-
set stormsäkras 
innan storm. 
Garantin gäller ej 
växthusglas eller 
bågväxthus.

Montageset 
med handskar, 
glassug och 
nyckel ingår vid 
köp av växthus 
och orangeri.

Värde 495:-

Önskar du 
montagehjälp 
så hjälper vi dig 
gärna mot en 
tilläggskostnad.
Vi lämnar 2 
års garanti på 
montage som 
utförs av Classi-
cums montörer.

I alla våra 
glashus är det 
4 mm härdat 
säkerhetsglas. 
Om olyckan är 
framme delar 
sig glasrutan i 
många små  
bitar med  
ovassa kanter. 

Classicum  
lämnar upp till 
12 års garanti på 
våra konstruk-
tioner. Gäller ej 
på växthusglas. 
Garantin gäller 
ej i andra hand.

Läs mer på  
classicum.se
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Antique orangeri mur - smala glasHelios mur - breda glas och förhöjd sida

Gå in på classicum.se för priser, mer information och alla våra modeller.

Linné orangeri mur

Serralux mur - smala glas

Helios mur - smala glas
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Gå in på 
classicum.se
för hela vårt 
sortiment & 

mer info.

Serralux - breda glas

Helios - smala glasHelios växthuspaket

Antique orangeri mur - smala glas
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Växthuspaket  
– bättre pris & snabbare leverans

Alla våra växthuspaket är kompletta lösningar på populära gla-
sade rum. Vi har satt ihop några favoriter för att optimera storlek, 
tillval, fönster och dörrar för en snabb leverans till paketpris. Som 
alla våra växthus har även växthuspaketen 12 års garanti och 5 
års stormgaranti. Ett växthuspaket underlättar förverkligandet av 
dina drömmar om odling, avkoppling och ett liv ute i det gröna.
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Växthuspaket - Växthus & orangerier

Junior växthuspaket är en komplett lösning 
på ett litet växthus med kraftigt profilsystem 
av aluminium, välj mellan olackerad eller 
pulverbrännlackerad i svart. Glashuset har 
god ventilation och är anpassat för vårt nord-
iska klimat. Junior har en sidohöjd på 161 cm, 
nockhöjd på 256 cm och en spetsig takvinkel 
på 35 grader. Mot ett tillägg kan Junior place-
ras på 40 cm mur för större luftvolym som ger 
bra odlingsklimat och skön arbetsmiljö. Tillbe-
hör som bland annat automatiska lucköppna-
re, skuggväv, lås, hyllor finns att köpa till. 

Finns i tre olika storlekar: 236x310 cm (7,3 m²), 
236x384 cm (9,1 m²) och 236x458 cm (10,8 
m²). Storlekarna och glasbredden på 74 cm 
går ej att förändra.

Helios växthuspaket är en komplett växthus 
med ett kraftigt profilsystem av olackerad 
eller pulverbrännlackerad aluminium i svart 
eller grönt. Glashuset har god ventilation 
och är anpassat för vårt nordiska klimat. 
Sidohöjd på 181 cm, alternativt 201 cm som 
ger en högre dörröppning och gör att dörrar 
kan placeras på både långsida och gavel. 
Tillbehör som bland annat automatiska 
lucköppnare, skuggväv, lås och hyllor finns 
att köpa till. Glasbredden på 74 cm går ej att 
förändra. 

Storlekar med sidohöjd 181 eller 201 cm:  
236 x 310 cm (7,3 m²), 236 x 458 cm (10,8 m²), 
310 x 458 cm (14,2 m²), 310 x 606 cm (18,8 m²)

Sidohöjd 201 cm: 384 x 606 cm (23,3 m²).

Serralux växthuspaket är en komplett 
lösning på ett växthus av olackerad eller 
pulverbrännlackerad aluminium i svart eller 
grönt. Huset har god ventilation och är 
anpassat för vårt nordiska klimat. Serralux 
växthuspaket finns med sidohöjd 181 cm 
eller 205 cm. Tillbehör som bland annat 
automatiska lucköppnare, skuggväv, lås, 
hyllor finns att köpa till. 

Finns i fyra fasta storlekar 225x300 cm 
(6,8 m²), 225x375 cm (8,4 m²), 300x450 cm 
(13,5 m²), 300x600 cm (18,0 m²). 
Glasbredd 74 cm. 

Serralux 
växthuspaket

Junior
växthuspaket

Helios
växthuspaket

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI
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Växthus & orangerier - Växthuspaket

Linné Orangeri växthuspaket är en 
komplett lösning på ett växthus 
med kraftigt profilsystem av pul-
verbrännlackerad aluminium i svart 
med svarta gummilister eller vitt 
med vita gummilister. Huset har 
god ventilation och är anpassat för 
vårt nordiska klimat. Linné Orangeri 
finns även som murmodell och kan 
placeras på 20 cm mur. Tillbehör 
som bland annat automatiska 
lucköppnare, lås och hyllor finns 
att köpa till. Linné Orangeri passar 
bra för den som vill ha ett elegant 
och klassiskt T-format växthus med 
smala glas, dubbel slagdörr och 
hög kvalitét. 
Den fasta storleken och glasbred-
den på 37 cm går ej att förändra.
Finns i storlek 392x401 cm (14,2 m²).

Junior Orangeri växthuspaket är en 
komplett lösning på ett växthus med 
kraftigt profilsystem av pulverbränn-
lackerad aluminium i svart. Huset 
har god ventilation och är anpassat 
för vårt nordiska klimat. Växthuset 
har en sidohöjd på 161 cm, nockhöjd 
på 256 cm och en spetsig takvinkel 
på 35 grader. Junior Orangeri finns 
även som murmodell (40 cm mur), 
vilket ger större luftvolym som ger 
bättre odlingsklimat och skön ar-
betsmiljö. Tillbehör som bland annat 
automatiska lucköppnare, skuggväv, 
lås och hyllor finns att köpa till. Juni-
or Orangeri passar bra för den som 
vill ha ett litet T-format växthus med 
god kvalitét till ett bra pris. 

Den fasta storleken och glasbred-
den på 74 cm går ej att förändra.

Finns i storlek 318x401 cm (11,4 m²).

Junior orangeri
växthuspaket

Linné orangeri
växthuspaket

12 ÅRS
GARANTI

12 ÅRS
GARANTI
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Fenix är en del av den populära Serralux-
familjen men med större flexibilitet för 
placering av dörrar och fönster. Växthuset 
har en stark aluminiumkonstruktion med 
möjlighet att placera skjutdörrarna både 
på gavel och långsida. Fenix växthuspa-
ket är en komplett lösning på ett växthus 
med olackerad eller pulverbrännlackerad 
aluminium i svart eller mattsvart. Huset 
har god ventilation och är anpassat för 
vårt nordiska klimat. Tillbehör som bland 
annat automatiska lucköppnare, skugg-
väv, lås och hyllor finns att köpa till. 

De två fasta storlekarna och glasbred-
den på 74 cm går ej att förändra.

Finns i storlekarna 300 x 450 cm (13,5 m²)
och 300 x 600 cm (18 m²).

Skuggning är 
otroligt viktigt i växt-
huset. Den skyddar 
både dina växter och 
dig från det starka 
solljuset. Dessutom 
hjälper den till att 
sänka temperaturen 
varma dagar och ger 
en extra isolering 
under natten.

Ta vara på hela 
ytan i växthuset 
eller uterummet och 
montera snygga 
hyllor. Så skapar du 
praktiska odlings- 
och arbetsytor även 
på höjden. Välj en 
hylla i den färg, form 
och det djup som 
passar in hos dig.

Investera i en vär-
mefläkt så kan du 
förvara växterna i 
växthus även vin-
tertid. Komplettera 
med någon form av 
bubbelfolie för att 
bli mer energieffek-
tiv och att undvika 
att värmen läcker ut 
mer än nödvändigt.

Öppnar när värmen 
stiger och stänger 
då det blir kallt och 
ger en jämnare 
odlingstemperatur 
även när du är bort-
rest. Lucköppnarna 
känner av värmen 
inuti växthuset.

TILLBEHÖR TILL VÄXTHUS & ORANGERI

AUTOMATISKA 
LUCKÖPPNARE

SKUGGVÄV FÖR 
TAK & VÄGG

HYLLOR FÖR 
VÄGG & GOLV

VÄRME  
& ISOLERING

Serralux Fenix 
växthuspaket

12 ÅRS
GARANTI

Nyhet!

Växthuspaket - Växthus & orangerier
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En oas att njuta i året runt! Vi har inglasade uterum och vinterträdgår-
dar för nästan alla smaker. I ett helisolerat uterum eller vinterträdgård 
kan du njuta alla årets månader, varmt och ljust! Victoria är ett elegant, 
underhållsfritt, helisolerat uterumssystem med dubbelglas med mycket 
stor variation. Vi har ett brett utbud av standardmodeller men kan även 
kundanpassa utifrån dina önskemål och förutsättningar på tomten.

Låt oss 
guida dig! Boka 

gratis rådgivning 
i Kabbarp, 

Solna eller per 
telefon.

Isolerade uterum 
& vinterträdgårdar
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VICTORIA KUNDANPASSAT  
UTERUM/VINTERTRÄDGÅRD
Med ett kundanpassat uterumssystem 
får du fantastiska möjligheter att öka 
ytan på ditt hus och samtidigt komma 
närmre naturen. Det helisolerade 
uterumssystemet Victoria har ett stort 
utbud av uterum i standardutförande. 
Edwardian, Georgian, Tudor och Victori-
an Style – alla med olika takform.

VICTORIA STANDARD UTERUM
Vi har ett brett standardsortiment av 
fristående uterum, vinterträdgårdar och 
paviljonger. Victoriasystemet är ett fan-
tastiskt glasat rum som du kan använda 
året runt. För fullständig användning 
under vintermånaderna rekommende-
rar vi en isolerad platta och någon form 
av värmetillförsel.
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Golv till växthus
Vad du ska välja för växthusgolv är både en fråga on funktion, tycke 
och smak. Det finns en rad olika alternativ för golv i växthus – tegel, 
marksten, klinker eller natursten är några exempel! Golvet ska vara 
snyggt, praktiskt och lättskött, dessutom skall det passa växthusets, 
boningshusets och trädgårdens stil. Hos oss på Classicum kan du köpa 
unika vackra marockanska klinkerplattor samt mark- och murtegel. 
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MARK- OCH MURTEGEL
Tegel bidrar med stadga och liv, åldras 
med stil och kommer att älskas av gene-
rationer framöver. Det är väderbestän-
digt, har låg miljöpåverkan och kräver 
lite underhåll. Stavformat marktegel 
passar i trädgårdsmiljöer som inner-
gårdar, terrasser, gångar, växthus och 
uppfarter. Det är frostbeständigt och  
har stor tryckhållfasthet och en färg  
som består.

MAROCKANSKA PLATTOR
Få in mönster, färg och liv med fan-
tastiska klinkerplattor! Råvarorna i 
cementplattorna vi har från Marrakech 
Design är (portland) cement, kiselsand, 
marmormjöl, olika färgpigment och 
vatten. I motsats till många andra kakel- 
och klinkerplattor bränns cementplat-
torna inte i ugn utan de får sin styrka 
genom att de först pressas i en hydrau-
lisk press och sedan långsamt får torka 
varvid plattorna härdas. De organiska 
färgpigmenten och salter i cementen 
som tränger upp ur plattan till ytan ger 
karaktär och lite olika utseende.  

Låt oss 
guida dig! Boka 

gratis rådgivning 
i Kabbarp, 

Solna eller per 
telefon.
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Allt för livet i 
och kring det 
glasade rummet
När växthuset står färdigt börjar en kreativ och rolig del av projektet. 
Hur du ska inreda beror naturligtvis på dina behov samt ändamålet 
för växthuset. Stilen, färgsättningen och möbleringen ska lämpa sig 
för dig och vad du trivs med, det här är din plats! Är du en odlings-
fantast eller kommer du använda ditt glasade rum mer till middagar 
och mys? Oavsett hur du kommer använda ditt glasade rum, finns 
tillbehören och detaljerna hos oss. 
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PLANTERA & ODLA
Vi har allt du kan tänkas behöva för dina 
favoritväxter och för en rolig & praktisk 
odling. Odlingshinkar, planteringslådor, 
vinterskydd och avställningsytor för till 
exempel dina fröpåsar, etiketter och 
verktyg för hela året. 

INTERIÖR & MÖBLER
Lika viktigt som det är att dekorera och 
möblera rummen inne i hemmet är 
det att inreda det glasade rummet på 
ett hemtrevligt sätt. Där ska du kunna 
njuta av den vackra omgivningen och 
din trädgård på sköna möbler, antingen 
själv eller med vänner och familj. 

VÄXTHUSTILLBEHÖR
Med rätt tillbehör kan du skapa ett bra 
klimat för både dig och dina växter att 
trivas i, året om. Skuggning, värme och 
isolering - allt du kan tänkas behöva!

Gå in på 
classicum.se

för att se 
hela vårt 

sortiment.
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Välkommen till 
våra utställningar
Det bästa sättet att ta del av alla möjligheter vi erbjuder är att besöka 
någon av våra utställningar. Här visar vi våra konstruktioner av växthus, 
orangerier, glasade paviljonger, helisolerade uterum och vinterträd-
gårdar i en naturlig miljö som ger dig det rätta perspektivet och en 
äkta känsla av hur det kan se ut hemma i din egen trädgård.

Upplev en oas 15 minuter 
norr om Malmö med stor 
utställning, butik & café 
uppbyggt kring våra glasade 
rum. Här kan du se våra ute-
rum, orangerier och växthus 
i en naturlig miljö. Strosa 
runt och låta dig inspireras 
av våra 30 konstruktioner, 
känna in form och färg i vår 
inspirerande utställning. 
Våra glasade rum är alla 
inredda i olika personliga 

stilar. Vi visar murmodeller, 
fristående, väggmonterade 
och runda hus alla med olika 
markbeklädnader 
och murar. Boka 
gärna ett rådgiv-
nings möte med 
någon av våra 
rådgivare!

Visningsträdgård | Utställning | Butik | Café | 
Snittblomsodling | Inspirationsträdgård

Kabbarp, Skåne

HITTA HIT: 
Kabbarps Smedjeväg 7-10
232 52 Åkarp

Välkommen till en plats att finna inspiration till dina 
odlingar, till ditt hem eller ta en mysig fika, lunch 
och njuta av de vackra omgivningarna. Våra kunniga 
rådgivare finns på plats för att ge dig tips och råd.

Läs mer  
vad vi har 

att erbjuda i 
Kabbarp på 
sida 32-35
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Vår visningsträdgård i Solna 
har mycket att erbjuda. Här 
finns idag 15 olika uterum, 
orangerier och växthus i en 
naturlig miljö. Strosa runt 
och låta dig inspireras av 
våra konstruktioner, känn in 
form och färg i en naturlig 
miljö. Våra glasade rum är 
alla inredda i olika personliga 
stilar. Vi visar murmodeller, 
fristående, väggmonterade 
och runda hus alla med olika 

markbeklädnader och murar. 
Boka gärna ett rådgivnings 
möte med någon av våra 
rådgivare om du vet när du 
vill titta förbi!

Passa på att njuta av en 
fika eller lunch i Brunnsvikens 
Trädgård intill utställ-
ningsträdgården.

Visningsträdgård och utställning

Idéträdgårdsutställning 11/5-1/10 2023

Ekoodling på Brunsbo Gästgifveri & Hotell

Brunnsviken, Solna

Sollidens Slott, Öland

Brunsbo, Skara

HITTA HIT: 
Ulriksdalsvägen 2
170 79 Solna

Vi är otroligt glada och stolta att fyra av Classi-
cums växthus & orangerier inspirerat Sollidens 
besökare sedan våren 2021. Under 2023 är det 
fyra nya kreatörer som inreder varsitt växthus. 
Sollidens Slott vill med utställningen ge 
Slottsparken en ny dimension och ett samtida 
inslag, samt ge besökarna inspiration och nya 
idéer. Växthus i utställningen: Linné orangeri, 
Helios Växthuspaket, Serralux vägg & Classica.

HITTA HIT: Sollidens Slott, 387 92 Borgholm

Upplev åtta av Classicums växthus, orangerier, 
isolerade uterum och vinterträdgårdar, hos 
mysiga Brunsbo Gästgifveri & Hotell utanför 
Skara. Åka dit och inspireras i en fantastisk 
miljö, äta lunch eller övernatta och samtidigt 
få uppleva några av Classicums hus på plats. 
Efter och under ditt besök på Brunsbo är du 
välkommen att höra av dig till oss med frågor, 
offertförfrågan eller om du vill ha råd och tips.

HITTA HIT: Brunsbo Biskopsgård, 532 96 Skara

Känn hur solen värmer upp det glasade rummet, sitt ner , 
njut och känn av hela atmosfären av ett glasat rum. 

  Visningsträdgårdar - Våra utställningar 
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Skånes mysigaste 
utflyktsmål
Välkommen till en plats att finna inspiration till dina odlingar och ditt 
hem. Ta en mysig fika eller lunch och njut av de vackra omgivningarna. 
Våren 2022 öppnade vi vår nya utställning, butik och huvudkontor i 
Kabbarp, Skåne, grannar till rapsfält och stora odlingar av färska örter 
och sallat. Vi har byggt upp en grön oas på en fantastisk mysig plats 
mitt på slätten mellan Malmö och Lund, i Staffanstorps kommun. Till 
vår utställning är alla välkomna. Vår härliga utomhusutställning och 
visningsträdgård på 4500 kvm är fylld av upplevelser för stora och små. 

Inspirationsträdgård
30 stycken växthus, orangerier, isolerade uterum och vin-
terträdgårdar är placerade runt om i vår visningsträdgård. 
Varje glasat rum är unikt - stenläggningen, inredningen 
och odlingen i och utanför respektive rum är i harmoni och 
de olika stilarna hoppas vi skall inspirera alla våra besökare.

Ett
besöksmål

för hela
familjen

Rådgivning
På Classicum arbetar ett dedi-
kerat team med enormt myck-
et kunskap kring och kärlek till 
det glasade rummet, växterna 
och produkterna i butiken. 
Till oss är man välkommen 
spontant – men det går också 
bra att boka ett kundbesök om 
man vill ha hjälp med växthus 
eller uterum. Våra medarbe-
tare gör det lilla extra för våra 
kunder och värmen kommer 
att märkas så fort du stiger 
innanför dörren. 

Kabbarp, Skåne
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Kurser & event

Butik & utställning

Classicum är en levande 
plats för alla sinnen. Hos oss 
kan du, förutom att få en fin 
kundupplevelse och hjälp 
med att hitta det glasade 
rum som passar dig, också 
deltaga på några av våra 
olika workshops, events och 
kurser. Keramikdrejning, 
blomsterkurser, odlingskur-
ser, ljusstöpning och inspira-
tionsföresläsningar är några 
av de aktiviteter vi ordnar i 
Kabbarp.

Varmt välkommen till Kabbarp – en inspi-
rerande grön oas – en mysig plats för alla 
åldrar – en plats för alla sinnen - helt enkelt 
en varmare plats. Vår nybyggda fastighet är 
1800 kvm och rymmer en stor härlig butik 
med utställning av några av våra glasade 
rum, samt ett handplockat sortiment od-
lings-, trädgårds- och inredningsprodukter. 
I vår butik har vi produkter av hög kvalité 
och som vi är stolta över – en stor del är 
designat och producerat i Sverige. 

  Kabbarp - Våra utställningar 
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Restaurang & café
I ett av våra isolerade orangerier med 
vidsträckt utsikt över slätten och vår vackra 
trädgård har vi en restaurang och café som 
drivs av familjen Seger. Teamet på Segers 
mat, lagar allt från grunden, med kärlek till 
det när- och härodlade. Här finns läckra 
bakverk, bröd, dagens lunch och smarriga 
helgrätter. Varför inte boka in brunch eller 
vardagslunchen hos oss?

Konferens 
& tillställningar
Vår miljö inbjuder till inspirerande diskus-
sioner och möten mellan människor. Detta 
gör platsen lika perfekt för en konferens 
som för en privat tillställning som dopfest, 
födelsedagsfirande eller bröllop. Varför inte 
fotograferas i vår gröna oas med härliga 
blomster och böljande fält?

Våra utställningar - Kabbarp
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Snittblomsodling
I vår utställningsträdgård samarbetar vi 
med Johanna Bank som driver Blomster-
krafts snittblomsodling hos oss. Beroende 
på säsong kan du komma och plocka dina 
egna magiska buketter, köpa en färdig 
bukett med härodlade blommor eller vara 
med på några av Johannas kurser. 

Hitta hit
Kabbarps Smedjeväg 
7-10, 232 52 Åkarp 
Busshållsplats:  
Kabbarps Smedja
040-40 51 90

En plats för 
hela familjen
Hos oss finns något för alla. Vi har en helt 
egen odlingsyta för barn, en lekplats och 
ett stort torg med krukor, växter och träd till 
försäljning efter säsong. Hela vår utställ-
ningsträdgård är tillgänglighetsanpassad 
med hårdgjorda ytor under alla pergolor 
samt på torget som sammanbinder den 
mysiga butiken med utemiljön. 

  Kabbarp - Våra utställningar 
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Classicum handlar om dig och de du 
älskar. Om att du ska kunna umgås 

med dem under en längre tid på året 
– på en vacker och trygg plats. Som 

är lite varmare.


