
Ur samma jord som alla träd och frukter 
kommer ur, får vi också materialet till 
keramik. Jord, sand och grus sätts samman till 
ett av våra äldsta och tåligaste byggmaterial.  

I Orangeriet kan man lära sig allt som finns att 
lära om citrusfrukter och kretsloppet från frö 
till frö. Med keramiska plattor av olika slag sätts 
tonen för historien som vandringen genom huset 
berättar. Byggnaden innehåller i sig en rörelse 
där slutet också är början. Vi börjar under jord, 
med kakel med grövre textur och stenlikt uttryck. 
Här finns rötterna och de groende fröna. När vi 
går fram och upp ändras väggarna och golvets 

karaktär i samklang med berättelsen om växten. 
Det lutande golvet är lätt för trädgårdsmästaren 
att spola av. En ränna längst ner i backen samlar 
upp vattnet som spolas ner genom växthuset. 

Solavskärmning är viktigt för att kunna ge plantor 
och människor bästa möjliga klimat. Detta finns 
i form av skjutbara ramar av infärgat betongglas. 
Vill man maximera solinsläppet, vilket kan behövas 
under vinterhalvåret, kan alla ramar skjutas in 
under det fasta solskyddet som skyddar caféet. 
Genom betongglaset silar ljuset in i byggnaden 
på ett rofyllt sätt, som genom ett lövverk.       
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ORANGERIET

Tänk på en frukt!

Karmik Design - Artstone
Anima 
30x60 cm 
Svenska Kakel - 7390-
36-B 
Arredo - Lava 
30x60 cm

CE.SI - mosaico di vetro 
3x60 cm



I caféet kan man alltid få färskpressade 
juicer. Lättare mat och bakverk serveras 
på det egna porslinet med citrusmotiv.

Betongglaset monteras på rejäla stålramar 
som kan skjutas fram och tillbaka 
längs skenor som fäster i marken och i 
taknocken. 

Större skulpturer kan ställas ut under längre tid i 
den omgivande skulpturparken. Gångstigarna här 
är belagda med klinkerplattor med underliggande 
värmeslingor som håller gångarna fria från halka 
och snö under vinterhalvåret. 
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Tänk på en frukt!

Seves - Medndini Collection 
19x19x8 cm
 
Seves - Brilly Strong Shades
19x19x8 cm
                    
Seves - Soft Shades 
19x19x8 cm

CE.SI - mosaico di vetro 
3x60 cm

CE.SI - i colori antislip 
20x20 cm

Arredo - Stone Cobble 
30x30cm 
Karmik Design - Artstone

CE.SI - I colori matt 
20x20 cm

CE.SI I colori antislip 
20x20 cm 


