STANDARD BUET OG SKRÅTT DRIVHUS
VI TILBYR:
• optimal drivhuskonstruksjon;
• moderne drivhusdekke av polykarbonat som lages av europeiske produsenter
• ulike tilbehør til våre drivhus
• produktenes funksjonalitet og varighet
• spesiell oppmerksomhet til deg som kunde og for produktets kvalitet
• veiledning og hjelp etter at du har skaffet deg et drivhus
• produsentgaranti
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Takvindu

Doble dører

Aluminium dørhåndtak

Dørkrok
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Stålfundament

SKRÅTT TAK

Høyde: 2,42 m
Bredde: 2,64 m
Lengde: 2 m; 4 m; 6 m; 8 m; 10 m (kan forlenges med 2 meter lange forlengere, til det uendelige)

INNEHOLDER:
•

•
•
•
•
•
•
•

Galvanisert stålramme fra OMEGA profiler (sinklag tykkelse 275 g/m2)
Forsterket fundament med stiv kant
To forsterkede dører med to vindusluker i hver ende av drivhuset
2 takvinduer
Dørhåndtak i aluminium med låser, krok for å feste åpne dører etc.
Pustende diffusjonsteip for å isolere polykarbonatplatene (beskyttelse mot forurensing av
polykarbonatdekke);
Monteringsklare polykarbonatplater, skåret ut i passende form (dimensjoner på en uskåret plate: bredde 2,1
m, lengde 6 m)
Nedstøpingsjern graves ned i jordbunnen for å feste rammen

Doble dører

Aluminium dørhåndtak

Dørkrok

BUET TAK
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Stålfundament

Høyde: 2,25 m
Bredde: 2,87 m
Lengde: 2 m; 4 m; 6 m; 8 m; 10 m (kan forlenges med 2 meter lange forlengere, til det uendelige)

INNEHOLDER:

•

•
•
•
•
•
•

Galvanisert stålramme fra OMEGA profiler (sinklag tykkelse 275 g/m2)
Forsterket fundament med stiv kant
To forsterkede dører med to vindusluker i hver ende av drivhuset
Dørhåndtak i aluminium med låser, krok for å feste åpne dører etc.
Pustende diffusjonsteip for å isolere polykarbonatplatene (beskyttelse mot forurensing av
polykarbonatdekke);
Monteringsklare polykarbonatplater, skåret ut i passende form (dimensjoner på en uskåret plate: bredde 2,1
m, lengde 6 m)
Nedstøpingsjern graves ned i jordbunnen for å feste rammen

Takvindu for buet divhus

Automatisk takvindusåpner
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Diffusjonsteip for polykarbonat

EKSTRA TILBEHØR:

Foldbar hylle

Rutenett

Vanntønne

Takvindu for skrått drivhus

Automatisk døråpner

Planteopphengsystem

Soldreven ventilator

Automatisk mikrodrypp-vanningssystem

Områdeavdeler
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B 1000 x L 1000 x H 100
B 1000 x L 1000 x H 200
B 1000 x L 1000 x H 300

PLANTEKASSER:

B 1000 x L 1500 x H 100
B 1000 x L 1500 x H 200
B 1000 x L 1500 x H 300

B 1000 x L 2000 x H 100
B 1000 x L 2000 x H 200
B 1000 x L 2000 x H 300
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Det er med stor glede vi presenterer ferdigproduserte polykarbonatdrivhus «» og «» fra vår
serieproduksjon. Flere familier i Norge liker hvor brukervennlige og solide de er!

Fordeler ved drivhus «Standard skrått» og «Standard buet» i markedet:
► ROMSLIG - drivhus „skrått tak“ bredde 2,87 m, lengde 2, 4, 6, 8, 10 m, høyde - hele 2,25 m. Det er
med andre ord stort nok til både deg og de høytvoksende tomatplantene dine! Du slipper å måtte bære
bøtter med jord inn og ut av drivhuset; dørene til drivhuset er brede, noe som gjør det enkelt for deg
å kjøre inn og ut trillebåren.
Drivhus „buet tak“ bredde 2,64 m, høyde - hele 2,42 m.
► SOLID - drivhuset er produsert av svært solide galvaniserte profiler som lages av galvaniserte stålbånd
på 80 mm og som har et solid galvanisert grunnlag med en stiv kant; den gjør drivhuset ekstra solid og
forsterkninger monteres på de stedene der de kan forsterke drivhusets konstruksjon best!
Forsterkede drivhus er beskyttet mot snø- og vindpåvirkning, så du trenger ikke å demontere det før
vinteren. Polykarbonatplatene har uendret ytelse og egenskaper helt ned til -40, ifølge produsentenes
karakteristikk.

► TETT - drivhuset dekkes med polykarbonatplater på 4 eller 6 mm som har luftekanaler. Dører og
vindusluker i drivhuset er konstruert uten unødvendige mellomrom, slik at drivhsuset er tett selv når
høstfrosten kommer. Selv når utetemperaturen er -4, -5 grader vil temperaturen i drivhuset
allikevel være pluss slik at du fortsatt kan ha gleden av å dyrke det du måtte ønske.
► FUNKSJONALITET – Drivhuset vårt har dører i hver ende av drivhuset. Det er såkalte
stalldører; hvor du kan åpne kun den øverste delen av døra. Så hvorfor trenger man dører på
begge sider? Du kan velge å dele av drivhuset ditt i to soner, hvis du ønsker å dyrke forskjellige
avlinger som krever forskjellige type vekstforhold.
Har du allerede bygd et drivhus på 4 meter og funnet ut at det er for lite? Ikke noe problem.
Våre drivhus kan gjøres større selv etter at det er ferdig montert. Vi selger 2 meter lange
forlengere så drivhuset ditt enkelt kan gå fra f.eks. 4 meter til 6 meter.
Har du allerede montert og plassert drivhuset ditt et sted som du kanskje ikke var fornøyd
med? Ønsker du å flytte det til et annet sted i stedet? Ingen problem – våre drivhus er så
stabile at du enkelt kan løfte og plassere de et annet sted. Hvis det ikke er nok lutfting når de
to øverste delene på dørene er åpne kan du montere takvindu (manuell eller automatisk).
Enkelt, effektivt og funksjonelt.
► LANGVARIG - OMEGA galvaniserte profiler for drivhusrammen er av høy kvalitet og er svært solide,
polykarbonatplatene er produsert av europeiske fabrikker og garanterer deg å kunne nyte ditt
tidløse drivhus i lang tid!
► ESTETISK - våre drivhus passer ikke bare for grønnsaksdyrking. Vi er sikre på at drivhuset kan være et
fint dekorativt element på din gård eller i din hage! Du vil ikke lenger måtte streve med blafrende plastfilm
som må byttes hvert år.
Dette er moderne drivhus dekket av polykarbonatplater, og det kan bli ditt akkurat nå!

