
Vi bygger & Ni växer



Du vill ha det rätta 
växthuset – vi 
hjälper dig att välja 
och bygga det!
Grönsta har det du behöver när det gäller byggnation 
och projektering av växthusbyggnader, både när det 
gäller odling och försäljning.

Grönstahusen är frukten av 50 års arbete 
med att utveckla växthuskonstruktioner. 
Vi har specialiserat oss på heltäckande lös-
ningar som kan varieras allt efter skiftande 
behov. En genomtänkt och väl beprövad 
konstruktion ger maximalt odlings- och 
arbetsklimat. Resultatet är ett odlingseko-
nomiskt växthus som får dina affärer att 
växa.

Kvalitetssäkrad konstruktion
Konstruktionen är framtagen enligt vårt 
eget kvalitetssäkringssystem EN 1090. 
Stommen är tillverkad i varmgalvaniserat 
stål och alla längsgående profiler är av 
aluminium. Växthusets konstruktion ger 
ett både ljust och luftigt intryck, samtidigt 
tål de stora snö- och vindlaster. 

Naturligt ljus och ventilation
Det glasklara taket ger stort ljusinsläpp året 
runt. Den genomgående takluften på båda 
sidor om nock ger jämt fördelad lufttillför-
sel. Lä- och vindsidesluftning kan styras 
automatiskt.

Nyckelfärdigt
Grönstas växthus levereras nyckelfärdiga 
eller med montagevägledare om du vill 
bygga ditt växthus själv. Aluminiumprofi-
lerna går att få förborrade så monter-ing-
en går snabbt och enkelt, vilket ger låga 
byggkostnader.

Folieklädda växthus
Folieklädda bågväxthus och multispan 
finns också i vårt program. 



Balktakstol

Bredd standard:   
Längd:   
Vägghöjd standard:
Stomme:

Aluminiumprofiler:
Dörrar:
Utluftning:
Extra utrustning:

10, 12, 16, 20, 25 m, levereras även med andra bredder.
Valfritt med 3,2 m sektioner.  
2,5 m + 0,5 m sockel (kan ändras enligt önskemål).
Galvaniserad fackverkskonstruktion i stål med 
rektangulära  rör  i ståndsida. Beräknad för gällande normer.
Svensktillverkade SIS 6063-T6.
Egen tillverkning av alla typer av dörrarr. Sapa-profiler.
1,2–1,8 m takluft på båda sidor nock. Stålkuggstänger.
Isolerade sockelement. Automatik som styr lä- och 
vindsidesluftning, värme och  luftfuktighet. 
Skugg och energiväv
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Fackverkstakstol

Täckmaterial – Garanti
Året Runt-huset kan täckas med valfritt material:

u Polykarbonat, 10 eller 32 mm. Materialet har mycket goda 
egenskaper när det gäller såväl bräckage, ljustransmission  
och brandhärdighet.
u Enkel- och isolerglas av svenskt fabrikat i olika tjocklekar
u All-top 16 mm, en glasklar acryl som ger ett ljusinsläpp  
på hela 91 %. All-top är dessutom droppskyddsbehandlade  
på insidan och inuti kanalerna. 10 års garanti.

www.gronsta.se
För mer information: 



Bord för  
odling och 

exponering

Vi erbjuder ett väl beprövat eget bordsystem som är utvecklat av 
många års erfarenhet, vi har lagt kvalitet och hållbarhet högt. Borden 
finns i rullsystem för att kunna utnyttja växthuset maximalt, samt även 
i fast utförande för den som önskar det, till exempel i växthus där det 
både odlas och även säljs direkt till konsument.

Tekniska data

Standardbredd  122, 162 och 182 cm,  
valfri längd. Specialmått kan erbjudas.

Odlingsboden finns i tre utföranden:
u Planskivor 8 mm kanalplast
u Vita plastrännor 10 eller 12,5 cm med 
ränngavel
u Ebb och flodskiva
u Kraftig aluminiumsarg 120 mm med gråa 
plastnylonhörn, förstansad för snabbare 
montering
u Varmförzinkat gavelram i var gavel (finns 
även i enklare obehandlat utförande) och 
mellanrör ( c/c 50 cm i normala fall) av 
sendzimirförzinkat stål, svetsade stålstoppar för 
rullrörförflyttningen

u Galvaniserade justerbara benbockar med 
elförzinkad rullbom för fastgjutning eller 
bultning i golv
u 32x2 rullrör av svart stål med svarvade 
stålstoppringar 
u Tippskydd finns som tillval

Försäljningsbord
Bättre exponering leder till ökad försäljning. 
Våra försäljningsbord erbjuder ett enkelt och 
flexibelt system, där du lätt kan ändra din för-
säljningsyta efter säsongsbehov. Kanske som 
ett blickfång utanför entrén dagtid? Bordet 
finns i olika storlekar, med eller utan hjul. Som 
tillval finns överhylla som exponerar växterna 
i ögonhöjd.

Standardmått: 
u Bredd 162 cm och 122 cm. 
u Längd 250 cm och 162 cm. 
u Hylla bredd 45x250 cm eller 45x162 cm
u Fyra hjul varav två med broms
u Levereras med planskivor eller med 
     ebb- och flodplatta, inklusive ventil.

www.gronsta.se
För mer information: 



Dörrar 
& portar
u Egen tillverkning av slag och 
skjutdörrar med vårt eget profilsystem.

u Våra dörrar är framtagna för att 
uppfylla kraven inom moderna 
växthusproduktion.
u De finns i flera standardutföranden 
men kan även måttbeställas.  
u Dörrprofilerna är av obehandlad 
aluminium med siktruta av polykarbonat 
och sparkplåt av präglad aluminium.  
u Gångjärnen är justerbara.  
u Skjutdörrar levereras med skjutregel 
och hänglåsbeslag.  
u Slagdörrar levereras med handtag och 
cylinderlås.

Tillbehör:
u Automatisk dörröppnare
u Varmluftsridå
u Lackade i div. standardfärger
u Siktruta av tex. isolerglas eller akryl 
Alltop
u Dörrstängare
u Cylinderlås till skjutdörrar

Hitta mer information på www.gronsta.se.





Garden Center 
– skräddarsydda lösningar

Gardencenter för olika behov, vi skräddarsyr och projekterar tillsammans med dig 
en lösning som är lämplig. Stora som små anläggningar. Olika typer av täckmaterial 
såsom polykarbonat, isolerglas, isopaneler. Lackade profiler i valfri kulör gör mycket 
för den egna stilen. Speciella entrépartier och dörrar.

www.gronsta.se
För mer information: 



www.gronsta.se

Ingen utmaning är för stor eller liten.

Välkommen!

Grönsta Gård, 635 02 Eskilstuna   Tel 016-51 03 00, Fax 016-51 03 07   Kontakt: info@gronsta.se


