
Han, Hun og Haven i Køge

I forbindelse med en eksisterende terrasse, blev anlagt en samling af haverum adskilt af plantebede. De forskellige rum giver familien mulighed for ophold og hygge og en lille grøn oase at se ud på fra stuens store glasparti.
Den eksisterende terrasse blev opfrisket og udnyttet som udekøkken og plads til liggestole i et dejligt solhjørne. En terrasse blev anlagt forskudt for den eksisterende med spændende betonmønster. Her blev indrettet med spiseplads med 
smukt mosaikbord og stole. 
Et andet rum til hygge blev belagt med grus og møbleret med udendørs pejs og små plinte som stole. 
Haverummene blev adskilt og forbundet med kulørte blomstrende stauder. Et skulpturelt træ giver dynamik og volumen til havedelen.

Paradehusets Favoritter

  

Purpursolhat:
Når man har brug for lidt pangfarve i haven, er denne staude fantastisk skøn. Bliver ca. en meter høj og 
fås med blomster i farver af grønlig, hvid, røde og purpur. Blomstrer længe fra juli til september.

 



  

Liden singrøn:
En trofast bunddækkeplante, der hører til blandt favoritterne da den er hårdfør, lav og vintergrøn. 
Blåviolette blomster blandt de læderagtige, mørkegrønne ovale blade fra om foråret.

  

Diervilla:
Løvfældende lav og nøjsom busk, der tåler skygge. Har et smukt løvspring med røde blade, som senere 
bliver grønne. Små, diskrete blomster gennem hele sommeren.

  

Pilebladet pære:
Et mindre, letbygget træ på ca. 5-7m. Grenene er spinkle og overhængende. Særlige er bladene der er 
smalle og gråfiltede. Træet kan umiddelbart have lighed med et oliventræ!



PARADEHUSET står bag designet af denne sæsons haveplaner på TV2´s populære program - Han, Hun & Haven. 
Paradehuset ligger i Gisselfeld Klosters slotspark på Sjælland og rummer store plantesamlinger, butik med eksklusive haveredskaber, kar & krukker og meget mere. Til Paradehuset er knyttet en Tegnestue, der arbejder med opgaver fra 
den lille haveoase til herregårdshaver & parker. Find mere information på www.paradehuset.dk


