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Rosendal smideshus
Vårt klassiska smidehus tillverkat i stålrör. 
Huset är patinerat i brunsvart så den får 
en rostig touch. Huset kommer i delar 
och monteras med fördel av 2-3 
personer. Det tar ca 1 timme att 
montera. Följ steg för steg anvisningen.  
Mått 225/250xh 300cm

Pris:  11.700kr        art nr:  
(infokod: 12447001, förp 3)



QUEEN smideshus
Detta smidehus är tillverkat i kraftigt stål. 
Husets kommer rostigt eller i alla fall 
kommer rostpatinan att komma snabbt. 

Det tar ca 1 timme att montera. Följ steg 
för steg anvisningen.  Mått 280/lämplig 
platta 300 cm
Pris:  24.500kr        art nr:  
(infokod: 12127001, förp 1)

350 cm diam
Pris:  26.800kr        art nr:  
(infokod: 12137001, förp 1)



Varberg smideshus
Vårt klassiska smidehus tillverkat i 
stålrör. Huset är patinerat i 
brunsvart så den får en rostig touch. 
Huset kommer i delar och monteras 
med fördel av 2-3 personer. Det tar 
ca 1 timme att montera. Följ steg för 
steg anvisningen.  Mått 240x240h 
300cm
Pris:  36.700kr        art nr:  
(infokod: 12187001, förp 1)



Rosendal smideshus
Vårt klassiska smidehus 
tillverkat i stålrör. Huset är 
patinerat i brunsvart så den 
får en rostig touch. Huset 
kommer i delar och monteras 
med fördel av 2-3 personer. 
Det tar ca 1 timme att 
montera. Följ steg för steg 
anvisningen.  Mått 
225/250xh 300cm
Pris:  11.700kr        art nr:  
(infokod: 12447001, förp 3)



Smideshuset Drottningholm
Pampigt…
Ett underbart smideshus i ca måtten 300x300 och höjden 400cm. Rejält tillverkat i stål och 
kommer i rostpatina. Önskar man det i annan patina så går det med fördel att måla huset innan 
uppsättning med valfri järnfärg (tex hammarlack), 

Pris: 38500kr Art: 12052
( infonr: 1222600SE)



Beskrivning av artikel

Ett mindre lusthus för den lilla trädgården eller för 
den speciella platsen med klättrande växtlighet.
Till en liten sittgrupp, blomsterdekoration eller som 
ett dekorativt blickfång klädd med säsongens 
färgprakt
Tips! Med rätt belysning gör den sig bra även i 
mörker.
Finns i rost/obehandlad. Används med fördel som 
mittpunkt i en allé tillsammans med rosenbågen.
Köp till; Mindre gjutjärns kruka vid varje ben....

Pris: 5900kr Art: 12051
( nr: 122890SE)

Rosenhuset



Rosenbågar

• Den detalj i en trädgård som enklast 
förändrar och skapar rum är 
rosenbågar. Eftersom den tid och jobba 
det krävs för att få en rosenbåge att 
”blomma” så har v i valt bort de enkla 
och instabila rörmodellerna. Dessa 
bågar är alla tillverkade i massiva 
järnstänger som borgar för en kvalité 
som klarar av det mesta…även att 
klättra på! 

• Man kan med fördel placera dessa 
rosenbågar efter varandra och på så 
sätt skapa en allé….se följande sidor.



Rosenbåge i 
massivt stål



Rosenbågen SOLID
Den mest underskattade 
möbeln man kan använda 
i en trädgård…
Med dessa bågar skapar 
man enkelt ”rum” i 
trädgården.

Allé i trädgården? Det skapar man 
enkelt genom att beställa önskad längd 
mellan bågarna. Max 2,5 meter mellan 
bågarna rekommenderas.

Rosenbåge 
Rost
2970kr
(info nr 1211901 förp 12)

Svart
3370kr
(inf nr 1213901 förp 12)

Allé
6900kr / set    
art nr: 12092
240x140x40 x 2 samt 8 st
10mm järnstänger a 200cm. 
Rost
(info nr 12349001  förp: 3





Ställningar
Art 12286 – 890kr/st

12286/1 – 690kr/st
12286/2 – 490kr/st

Pris  1990kr /set
artnr: 12020

(info nr 12940SE) 
förp 4



Smidesmöbel 
Romantika
Stol

1490kr/st
(info nr
12740Eförp 4)

Bord

1590kr/st
(inf nr
12740SE förp
4)



Trädbänk
Se till vänster nya
modellen

Pris 3450kr/st
artnr: 12020
(info nr 121390SE) 
förp 4



Vår underbara 
BAT stol

Perfekt för dig som vill ha
en läcker stol som passar  
såväl som inne.
Levereras inkl dyna

Pris 3970kr/st
art nr: 12014
Info nr: 121940SE 
Förp 2



RosenRing
Denna hängande sitt/ligg ring skall 
placeras där man önskar att ha sin 
helt egen egoplats! Låt det gröna få 
vara en del av gungan och ni får en 
mkt läcker möbel. 
Den levereras med 15 meter hamparep som 
man kan använda som sittdel.
Mått 120cm i diam 160cm

Pris 2970kr/st 3940kr/st
art nr: 12087-120         12087-160
Info nr: 121340SE                     121870SE
Förp 3                                         Förp 2



Smidesgunga “Romantica”
Dessa härliga gungor är perfekt även för två. Monteras 
enkelt och används med fördel även till att låta 
klängväxter beväxa ställningen. Den blir sakta men 
säkert en favoritplats i trädgården...

Pris 5900kr/st
art nr: 12085 brunsvart 
Info nr: 122490SE  
Förp 5



Denna klassiska gunga, SWING, har sparsamt 
med dekoration och passar därför in på 
många ställen.

Låt ställningen få vara en ställning för växter och ni får snabbt en 
oas och favoritplats i trädgården

Pris 5900kr/st
art nr: 12084 svart 
med brickbord (se lilla bilden)
Info nr: 122970SE  
Förp 5



En lite udda artikel i vårt sortiment. Orsaken är att vi är galna i 
gungor av olika varianter och denna modell har kommit för att 
stanna. Vi erbjuder två modeller, höjd på ställningen är ca 200cm 
och sedan finns en variant för två personer och en för…ja EN.
De leveras inkl dyna i offwite.

Pris 3970kr/st
art nr: 12099 
Single
Info nr: 121890SE förp 2

nr: 121490SE förp 6

Pris 5970kr/st
art nr: 12098 
Double
Info nr: 123270SE förp 2

nr: 122790SE förp 4



Fontäner 
2023



Fontän Classic
Art: 12093BL

• Pris 6870kr/st

(förp 5/122790SE)

• Art 12093WA

• Pris 6870kr/st

(förp 2 122790SE)



Fontän Classic Mini
Art: 12095

• Pris 2970/st

(förp 5/121290SE)



Fontän Classic XL
Art: 120WA

• Pris 9700kr/kr

(förp 2/124790SE)



Fontän ”Modern”

• Läcker modern fontän som skapar naturlig
vattenfallskänsla.

• Pris 3890kr

• Art 12027      (förp 3 121490SE)



Fontän Wawe
Art: 12006

• Pris 4900kr/st

(förp 2/122340SE)



Classic
Three Tier
Ca 115 cm
Art: 12035
Pris: 3970kr
(FÖRP 3   121690SE)



Vägg fontäner

• Wall (TV)

• Pris 1970kr

• Art 12008      (förp 2 12890SE)

• SUN (TH)

• Pris 1970kr

• Art 12007    (förp 2 12890SE)



“Vinkylare”
Varför inte….

Vill ni se fontänerna ”live”?
Kolla på Youtube…



Historia
Som föregångare inom utsmyckning för ”House & Garden” har sortiment och affärside utvecklats. 
Tillsammans med våra återförsäljare förfinar och förbättrar vi produkterna inom detta segment. 

Med en erfarenhet som sträcker sig 40 år tillbaka inom området House & Garden så presenterar vi 
stolt årets  kollektion.

Betalning
Vid beställning av hus betalas 30% i handpenning. Resterande betalas vid leverans.

Leasing
Vi erbjuder även leasing på våra hus, för mer information kontakta oss

Frakter
Vi debiterar den faktiska frakten, ingen extra debitering för hantering eller pallar. För er som önskar att 

skicka leveransen på annat sätt ange detta vid ordertillfället, i annat fall gäller ovan.

Transportskada
Anmäl detta direkt till speditören. Meddela oss sedan så sänder vi en ersättningsvara.

Reklamation
Vid fellevererad eller defekt artikel, vill vi att ni kontaktar oss snarast samt skickar/mailar in 

bilddokumentation som bevis

Leveranstid
En del varor har lång leveranstid och kräver framförhållning. Stäm av med oss vid ordertillfället.

Besök gärna vår hemsida Bossons.se
Där finner ni info om vårt övriga sortiment
Ni kan även få uppslag på hur man kan förädla 
sin affär, sitt Cafe, våffelstuga, 
blomsteraffär, hemmet…

Vill ni besöka oss, hämta ut beställda varor m.m
Var vänlig kontakta oss innan!

Trädgårdsgatan 36, 265 34 Åstorp
Försäljning: Carl Bosson  carl@bossons.se

+46 (0)766 456 785       
Gardenhouse: Christian Bosson   christian@bossons.se

+46 (0)709 611 966

info@bossons.se
www.bossons.se

mailto:carl@bossons.se
mailto:christian@bossons.se
mailto:info@bossons.se
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