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Orangeri - gode råd

Orangeriets størrelse
Når man skal investere i et orangeri, er det vigtigt at tænke 

på ens behov. Er det første gang man køber, kan det være 

svært. Vores bedste råd er at købe det så stort, som haven 

tillader det. Det betyder ikke, at man ikke kan få stor glæde 

af et mindre orangeri. Det betyder bare, at man ofte bliver 

ramt af glæden ved at dyrke og ville ønske at have meget 

mere plads. Husk også at tage højde for en lille hyggeplads 

til  afslapning. 

Hvad skal orangeriet bruges til? 
Hvis det er til dyrkning af planter,så vælg gerne en længere 

model. Er det til overvintring af potteplanter så vælg gerne 

en bredere model. Men husk også at lave en lille hyggekrog 

med plads til afslapning.

Kunstvanding
Der bør altid vandes tilstrækkeligt. Vand meget på de 

varme dage. Vand kun lidt på kolde og overskyede dage. 

Om vinteren kan man undlade at vande undtagen i opvar

mede orangerier. I dag indes der nemme automatiske 

vandingssystemer, så man kan roligt tage på ferie. 

Opvarmning af orangeriet?
Hvis man ønsker at opvarme orangeriet, kan der  be nyttes 

 varmekilder f.eks et elektrisk varmeapparat eller en 

gasvarmer. Energiforbruget vil afhænge af  orangeriets 

størrelse. Udgifter til opvarmning kan  reduceres yderligere 

ved at opsætte isoleringsilm.

Ventilation og udluftning
Et orangeri har oplukkelige tagvinduer, herved kan 

man  allerede fra starten  undgå overophedning. I vores 

 orangerier har vi sørget for, at der er nok tagvinduer. Den 

bedste ventilation opnås ved tagvinduer, der er placeret i 

rygningen. 

Et orangeri kræver god forberedelse og 
alle detaljer skal være gennemtænkt

Vi står til rådighed med professionel 
rådgivning igennem hele processen 

GLASBREDDE 50 cm

GLASBREDDE 100 cm

Bredden på glasset er 100 cm

Bredden på glasset er 50 cm

Orangeriet er designet til at kunne klare høje 
vindhastigheder og store sne-belastninger 

Alle orangerier kan leveres i to udgaver 
- én hvor bredden på glasset er 50 cm 

og én hvor bredden er 100 cm

Info om orangeri


