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Vi utför alla typer av snickeriarbeten, såsom pergola, orangeri, utekök, vanliga kök, 
platsbyggda möbler, vanliga möbler, fönster, dörrar, trapport och lackering. Besök 
gärna vår hemsida för inspiration. Välj mellan vår design “by Malen” eller din egen.  
Välkommen till ett riktigt snickeri! malenssnickeri.se, Tel: 0431-727 80

En pergola är en konstruktion i trä 
som fungerar som ett alternativ till 
uterummet. I stället för att stänga in 
sig under sommaren, som vi längtat 
så mycket efter, bjud in den i stället. 
Pergolan fungerar som en naturlig 
skuggmakare utan att för den 
sakens skull göra avkall på 
den efterlängtade sommaren och 
värmen. 

Tillsammans med Malens Snickeri 
i Båstad har vi besökt ett fantastiskt 
sommarställe någonstans på Bjäre-
halvön, för att kika närmare på en 
pergola som de varit med och till-
verkat. Uppdraget fick de av Mattias 
Albjär på Båstad Houseservce. 
Många tänker säkert att man ska ha 
klätterväxter och lövtak på sin 
pergola, men det är absolut inte nöd-
vändigt. För dig som vill ha en mer 
avskalad utemiljö är denna pergolan 
perfekt. Tillverkad i mahogny av 
högsta kvalite, dolda infästningar 

PERGOLAN - TRÄDGÅRDENS HJÄRTA

och anpassad till husets arkitektur är 
den ett konstverk i sig. Pergolan är 
arkitektritad, av Kay Linghoff, med 
väl tilltagen plats för såväl matgrupp 
som lounge, helt efter kundens 
önskemål. För att få den rätta “beach 
känslan” är pergolan obehandlad, 
vilket ger en grånande färg på virket. 
Taket, eller snarare markisen, som 
finns till pergolan går att maskinellt 
föra ut över hela ovandelen vid de 
dagar då vädret kräver det. 

Något som vi också ser mycket av i 
inrednings- och trädgårdstidningar är

orangerier. Hur trevligt är det inte att 
ha ett egendesignat, helt unikt 
orangeri i trädgården? Det går att 
inreda som ett extra rum till huset, 
och man kan odla alla tänkbara 
frukter, grönsaker och växter i det. 
Ett orangeri är ett fint komplement 
till huset och förgyller verkligen 
trädgårdsrummet. På bilden till höger 
ser ni ett orangeri uppfört i teak av 
Malens snickeri. Precis som 
mahogny så kan teak lämnas 
obehandlat för den rätta känslan, 
men för att bibehålla träfärgen ska 
den tvättas och oljas varje säsong. l 

F
En pergola är en byggnad var syfte är att skapa en skuggad plats i 

trädgården. Det är mycket vanligt att man låter klättrande växter klättra på 
stommen för att skapa ett naturligt tak av växter och löv. Namnet pergola är 

sprunget ur latinets “pergula”, vilket betyder utskjutande tak. 
Under slutet på 1800-talet och framåt har pergolan varit en naturlig och 

vanlig företeelse i trädgårdsdesign. 


