DRIVHUSE - PAVILLONER - TILBEHØR

Hobbydrivhuse
Kirkedal 2
DK-7700 Thisted, Danmark
www.hobbydrivhuse.dk
salg@hobbydrivhuse.dk
tlf. 22487112
Besøg vores udstillinger
Hobbydrivhuse, Kirkedal 2, 7700 Thisted
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Netboligmessen, Tjørneager 7, 4330 Hvalsø
Udstillingerne er altid åbne - dog ubemandet.
Udstillingen i Thisted er delvist bemandet - ring og aftal tid.

VELKOMMEN TIL HOBBYDRIVHUSE.
Hobbydrivhuse startede produktion og salg af drivhuse i 2002. Vi vurderede, at drivhuse og pavilloner var relativt dyre, og så en mulighed
i selv at konstruere og producere vores modeller og sælge dem direkte til slutkunden. Helt modsat andre producenter der solgte deres
drivhuse gennem byggemarkeder og lignende.
Vores mission var, at tilbyde drivhuse og pavilloner i høj kvalitet og samtidig være konkurrencedygtige på markedet.
Dette har vist sig at være en succes. Vi har oplevet en mangedobling af salget siden vores opstart. Vi har opnået store markedsandele i Sverige og Norge, hvor der stilles endnu større krav til produkterne på grund af det hårde klima og de store mængder sne.
Vores modeller er konkurrencedygtige og kvaliteten er i top. Alle drivhuse og pavilloner samles med stålbolte, og altså ikke aluminium,
som mange af vores konkurrenter bruger.
Drivhusene og pavillonerne er opbygget af kraftige aluminiumsprofiler med indbyggede afstivere, som gør dem ideelle til skandinaviske
vind og vejrforhold.
Ydermere kan vi tilbyde diverse tilbehør såsom hylder, varme, automatisk vanding mv. Besøg vores hjemmeside på
www.hobbydrivhuse.dk, og se vores tilbehør.
Vores eksplosive vækst skyldes ikke øget annoncering, men primært anbefalinger fra vores kunder.
Du har muligheden for at handle direkte på vores webshop, og normalt kan vi levere indenfor 3-4 dage. Er du i tvivl om
dine behov, eller ikke fortrolig med at handle i webshoppen, er du velkommen til at sende en mail til salg@hobbydrivhuse.dk
eller ringe til os på tlf.. 22 48 71 12, hvor du vil få personlig betjening af professionelle medarbejdere.

HOBBYDRIVHUSE TILBYDER FØLGENDE MODELLER

BASIC: 10,5 m2

SOLID: 6,5 - 8,5 - 10,5 -12,5 m2

DELUXE: 8,5 - 10,5 -12,5 - 14,5 m2

ROYALE: 9,8 - 12 -14,5 - 16,8 m2

ROYALE: 9,6 - 12,1 -14,2 - 16,5 m2

BASIC: 5,3 m2

SOLID - PAVILLON: 6,5 - 9,9 -13 m2

DELUXE - PAVILLON: 9,9 - 13 m2

ROYALE - PAVILLON: 9,9 - 13 m2

HVORFOR SKAL DU VÆLGE ET DRIVHUS / PAVILLON FRA HOBBYDRIVHUSE
 Hobbydrivhuse.dk er en e-mærket net-butik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os.
 Samarbejde med Dansk Glasforsikring A/S, gratis forsikring de første 3. mdr. Vær opmærksom på, at skader først dækkes, når drivhuset/pavillonen er
færdigmonteret. Vedlagte certifikat SKAL udfyldes og sendes til Dansk Glasforsikring A/S, såfremt forsikringen er gyldig. Læs også brochuren, der
omhandler forsikringen. Dansk Glasforsikring A/S vil efter 3. mdr. kontakte jer for at aftale om forsikringen skal fortsætte. Certifikat og brochure kan
hentes via vores hjemmeside www.hobbydrivhuse.dk.

 Du handler direkte med producenten uden fordyrende mellemled.
 Har du spørgsmål til produktet, har vi en stor baggrundsviden om alle modellerne, da vi selv står for konstruktionen.
 Vores mål er, at være de billigste på markedet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette giver sig udslag i, at vi giver 10 års garanti på aluprofiler
for mangler, der skyldes fejl i forarbejdning eller materialer.

 Alle vores modeller samles udelukkende med rustfrie stålbolte, som er væsentlig stærkere end de aluminiumsbolte, drivhuse typisk samles med. Selve
opbygningen af modellerne er væsentligt nemmere med stålbolte, idet aluminiumsbolte nemt overspændes, hvorved boltene knækker eller gevindet
ødelægges. Skulle man have behov for at flytte drivhuset, er det også nemt at skille ad, når der bruges stålbolte. Du får altså et stærkere drivhus/
pavillon ved brug af stålbolte.

 I alle vores malede modeller er der plastikskiver medsendt, som bruges ved tilspænding af møtrikker og skruer, for at beskytte malingen.
 Vores drivhuse er bredere end konkurrenternes, sammenlign gerne. (285 - 313 cm). Dette er ikke uvæsentligt, når man anlægger en gang i midten af
drivhuset, og bede i hver side.

Drivhus serie SOLID - DELUXE - ROYALE adskiller sig i forhold til andre drivhuse på markedet.
Fastgørelsen af polycarbonatplader/glas er unikt. Pladerne ligger an mod et kraftigt T - profil. Oven på T-profilet påmonteres et halvmåneprofil, som påskrues, hvilket klemmer pladerne/glasset fast. Denne fremgangsmåde benyttes også i industri-drivhuse. Du skal derfor ikke
bekymre dig om, hvorvidt pladerne/glasset blæser af under en storm. Ligeledes bliver konstruktionen væsentligt stærkere, da den faktisk har
2 alu-profiler skruet sammen i hele konstruktionen. Se billederne som illustrerer systemet.

De lodrette hjørneprofiler, de yderste spærprofiler og rygprofilen er alle konstrueret som rør-profiler. Det vil sige lukkede hule profiler, som
gør dem væsentligt stærkere.
Vælger man glas i sider og gavl, er det altid 4 mm. tyk hærdet glas. Glasset i siderne er altid helbane glas, og altså ikke flere stykker glas der
overlapper, og giver algedannelse i overlappet, som er umuligt at fjerne. Glasset i gavl-partiet består dog af 2 stykker glas, der ikke overlapper
hinanden, men skubbes sammen over et H - gummiprofil.

Pavillon serie SOLID - DELUXE - ROYALE adskiller sig i forhold til andre pavilloner på markedet.
I alle pavillonerne er der udluftning i taghætten. Den øverste taghætte kan hæves og sænkes. Dette er ikke uvæsentligt på en varm
sommerdag. Varmen vil altid stige til vejrs, og dette giver en effektiv udluftning.

De lodrette hjørneprofiler samt alle tagprofilerne er alle konstrueret som rør-profiler, dvs. det er lukket hule profiler, som gør dem
væsentligt stærkere. Tagprofilerne er ligeledes konstrueret med en notgang, hvor tagpladerne skubbes ind. Dette betyder, at tagpladerne
låses fast, og derfor ikke risikerer at blæse af i en storm.
Glasset i siderne er altid 4 mm. hærdet eller alm. glas. Glasset er altid helbaneglas, altså ikke flere stykker glas der overlapper, og
giver algedannelse i overlappet, som er umuligt at fjerne.

BASIC 10,5 m2.

Areal:10,5 m2.

BASIC FRITSTÅENDE DRIVHUS
Vores Basic serie er et rummeligt og robust drivhus i høj kvalitet til en
attraktiv pris.

 Der kan tilkøbes 1 eller 2 ekstra tagvinduer til drivhuset.
 Der kan tilkøbes ekstra skydedør, så drivhuset fremstår med dobbelt
skydedør, døråbning 122 cm.

 Der kan tilkøbes stålsokkel til modellerne.
 Til tagvinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere.
 Drivhusene fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om Basic serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på www.hobbydrivhuse.dk,
hvor du finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

 Længde 370 cm.
 Bredde 285 cm.
 Højde ved tagrende inkl. sokkel 139 cm.
 Totalhøjde inkl. sokkel 229 cm.
 Enkelt skydedør 61 cm.
 2 tagvinduer.
 Beklædning 4 eller 6 mm. polycarbonat komplet.
 Beklædning 4 mm. hærdet helbaneglas komplet.
 Endelister - kliklister - gummilister samt silicone medfølger.

SOLID SERIE

SOLID FRITSTÅENDE DRIVHUS
Vores Solid serie er opbygget i væsentlig kraftigere profiler end hvad der

Areal: 6,5 – 8,5 – 10,5 – 12,5 m2.

kendetegner lignende modeller. Solid serien fremstår som et meget

 Længde 226 – 298 - 370 - 441 cm.

stærkt hobbydrivhus på det danske marked.

 Bredde 285 cm.

 Alle modellerne har dobbelt skydedør i gavlen.

 Højde ved tagrende inkl. sokkel 159 cm.

 Modellerne på 6,5 og 8,5 m2 har 2 oplukkelige tagvinduer.

 Totalhøjde inkl. sokkel 249 cm.

 Modellerne på 10,5 og 12,5 m2 har 4 oplukkelige tagvinduer.

 Dobbelt skydedør 122 cm.

 Der kan tilkøbes stålsokkel til modellerne.

 2 - 4 tagvinduer.
 Tagbeklædning 6 mm. polycarbonat.

 Til tagvinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere.

 Sidebeklædning 4 mm. hærdet helbaneglas eller 6 mm. polycarbonat.

 Drivhusene fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser : se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

DELUXE SERIE

DELUXE FRITSTÅENDE DRIVHUS
Vores Deluxe serie har integreret aluminium sokkel og har en høj sidehøjde. De er opbygget i væsentlig kraftigere profiler end hvad der kendeteg-

Areal: 8,5 -10,5 - 12,5 - 14,5 m2.
 Længde 301 - 373 - 445 - 517 cm.

ner lignende modeller. Serien fremstår som et af de stærkeste drivhuse

 Bredde 288 cm.

på markedet.

 Højde ved tagrende inkl. sokkel 178 cm.

 Den hængslede dør er 2-delt og kan aflåses.
 Modellen på 8,5 m2 har 2 oplukkelige tagvinduer. De større modeller
har 4 oplukkelige tagvinduer.

 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Til tagvinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere.
 Drivhusene fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på www.hobbydrivhuse.dk,
hvor du finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser : se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

 Totalhøjde 268 cm.
 Hængslet 2-delt dør 87 cm bred, monteret i gavlsektion.
 2 - 4 tagvinduer.
 Beklædning 10 mm. polycarbonat komplet eller....
 Beklædning 4 mm. hærdet helbaneglas komplet eller ....
 Beklædning 10 mm polycarbonat i tag / 4 mm hærdet glas i sider/gavl
 Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

ROYALE-SERIE
ROYALE
SERIE

ROYALE FRITSTÅENDE DRIVHUS
Vores Royale serie er vores topmodel. Et naturligt valg for den kvalitetsbevidste hobbygartner eller hvis man ønsker et ekstra frirum i haven til

Areal: 9,8 - 12 - 14,5 - 16,5 m2.
 Længde 313 - 388 - 463 - 537 cm.

hyggelige stunder. Drivhuset har integreret aluminium sokkel, og har en

 Bredde 313 cm.

høj sidehøjde. Det er opbygget i væsentlig kraftigere profiler end hvad der

 Højde ved tagrende 192 cm.

kendetegner lignende modeller. Serien fremstår som et af de stærkeste

 Totalhøjde 270 cm.

drivhuse på markedet.

 Dobbelt Hængslet 2-delt dør, monteret i gavl eller på langside eller....

 Modellen på 9,8 m2 har 2 oplukkelige tagvinduer. De større modeller
har 4 oplukkelige tagvinduer.

 Dobbelt Skydedøre, monteret i gavl eller på langside.

.

 2 - 4 tagvinduer.
 Beklædning 10 mm. polycarbonat komplet eller....

 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.

 Beklædning 4 mm. hærdet helbaneglas komplet eller ....

 Der kan tilkøbes ekstra dørsæt.

 Beklædning 10 mm polycarbonat i tag / 4 mm hærdet glas i sider/gavl.

 Til tagvinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere.
 Drivhusene fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

 Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

ROYALE - SERIE

ROYALE VÆGDRIVHUS.
Vores Royale serie er et fint valg, hvis man ønsker en tilbygning med
direkte udgang fra huset. Med denne løsning vil vægdrivhuset automatisk
blive en integreret del af ejendommen, og kan let blive dit nye favoritrum.

Areal: 9,6 - 12 - 14,2 - 16,5 m2.
 Længde 313 - 388 - 463 - 537 cm.
 Bredde 308 cm.
 Højde v/tagrende 192 cm.

 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Der kan tilkøbes ekstra dørsæt.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Vægdrivhuset fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

 Totalhøjde 253 cm.
 2 tophængte vinduer (placeres i gavle eller langside).
 Dobbelt hængslet 2-delt dør, monteret i gavle eller på langside eller…
 Dobbelt skydedøre, monteret i gavle eller på langside.
 Sideglas 4 mm. hærdet helbaner - Tag: 10 mm. polycarbonat.
 Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

BASIC 5,3 m2.

Areal: 5,3 m2.

BASIC VÆGDRIVHUS
Vores Basic serie er et robust drivhus i høj kvalitet til en attraktiv pris.
Modellen er et godt alternativ til husejere, der ønsker et drivhus, men ikke

 Længde 370 cm.

har plads til et traditionelt fritstående drivhus.

 Bredde 145 cm.

 Der kan tilkøbes stålsokkel til modellerne.
 Til tagvinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere.

 Højde ved tagrende inkl. sokkel 139 cm.
 Totalhøjde inkl. sokkel 229 cm.
 Enkelt skydedør 61 cm.

 Sokkel kan tilkøbes.

 Skydedør kan placeres i højre eller venstre gavl.

 Drivhusene fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 2 tagvinduer.
 Beklædning 4 eller 6 mm. polycarbonat komplet.
 Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på www.hobbydrivhuse.dk,
hvor du finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser : se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

SOLID 6,5 m2.

Areal: 6,5 m2.

SOLID PAVILLON.
Solid pavillon i høj kvalitet til en attraktiv pris. Kan benyttes som en lille
havestue eller drivhus.

 Der kan tilkøbes sokkel til pavillonen.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.



Diameter 303 cm.



Afstand mellem parallelle sider 262 cm.



Sidehøjde incl. sokkel 181 cm - total højde incl. sokkel 270 cm.



Enkelt skydedør.



2 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas eller alm. glas.



Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

SOLID 9,9 m2.

Areal: 9,9 m2.

SOLID PAVILLON.
Solid pavillon i høj kvalitet til en attraktiv pris. Kan benyttes som en luksuriøs havestue eller som et meget rummeligt drivhus. Størrelsen gør, at du
kan kombinere anvendelsen af pavillonen.

 Der kan tilkøbes sokkel til pavillonen.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.



Diameter 392 cm.



Afstand mellem parallelle sider 339 cm.



Sidehøjde incl. sokkel 181 cm - total højde incl. sokkel 285 cm.



Dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

SOLID 13 m2.

Areal: 13 m2.

SOLID PAVILLON
Solid pavillon i høj kvalitet til en attraktiv pris. Kan benyttes som en luksuriøs havestue eller som et meget rummeligt drivhus. Størrelsen gør, at du
kan kombinere anvendelsen af pavillonen.

 Der kan tilkøbes sokkel til pavillonen.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.



Diameter 446 cm.



Afstand mellem parallelle sider 386 cm.



Sidehøjde inkl. sokkel 181 cm - total højde incl. sokkel 295 cm.



Dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

DELUXE 9,9 m2.

Areal: 9,9 m2.

DELUXE PAVILLON
Kraftig pavillon med integreret aluminium sokkel, der fremstår som en af
de stærkeste pavilloner på markedet. Perfekt kombination til drivhus og
uderum.

 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på www.hobbydrivhuse.dk,
hvor du finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.



Diameter 396 cm.



Afstand mellem parallelle sider 343 cm.



Sidehøjde v/tagrende 188 cm - totalhøjde 292 cm.



Dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

DELUXE 13 m2.

Areal: 13 m2.

DELUXE PAVILLON
Kraftig pavillon med integreret aluminium sokkel, der fremstår som en af
de stærkeste pavilloner på markedet. Perfekt kombination til drivhus og
uderum.

 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på www.hobbydrivhuse.dk,
hvor du finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser : se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.



Diameter 450 cm.



Afstand mellem parallelle sider 390 cm.



Sidehøjde v/tagrende 188 cm - totalhøjde 302 cm.



Dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - kliklister samt silicone medfølger.

ROYALE 9,9 m2.

Areal: 9,9 m2.

ROYALE PAVILLON
Vores topmodel i pavillon-serien. Modellen har integreret aluminium sokkel. Meget kraftig konstruktion, der fremstår som en af de stærkeste pavil-



Diameter 395 cm.

loner på markedet. Et naturligt valg for den kvalitetsbevidste.



Afstand mellem parallelle sider 342 cm.



Sidehøjde v/tagrende 192 cm - totalhøjde 296 cm.



Dobbelt Hængslet 2-delt dør eller dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

 Der kan tilkøbes ekstra dørpartier.
 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

ROYALE 13 m2.

Areal: 13 m2.

ROYALE PAVILLON
Vores topmodel i pavillon-serien. Modellen har integreret aluminium sokkel. Meget kraftig konstruktion, der fremstår som en af de stærkeste pavil-



Diameter 449 cm.

loner på markedet. Et naturligt valg for den kvalitetsbevidste.



Afstand mellem parallelle sider 389 cm.



Sidehøjde v/tagrende 192 cm - totalhøjde 306 cm.



Dobbelt Hængslet 2-delt dør eller dobbelt skydedør.



3 tophængte vinduer.



Justerbar udluftning i taghætte.



Beklædning tag 6 mm. polycarbonat.



Beklædning sider 4 mm. hærdet helbaneglas.



Endelister - gummilister samt silicone medfølger.

 Der kan tilkøbes ekstra dørpartier.
 Der medfølger 2 komplette nedløbsrør til tagrender.
 Til vinduerne kan der tilkøbes automatiske vinduesåbnere (Univent).
 Pavillonen fås også med lakeret aluminiumsskelet.

 Se yderligere informationer om serien i afsnittet der omhandler
”hvorfor du skal vælge os” eller gå ind på hobbydrivhuse.dk, hvor du
finder komplet samlevejledning samt profil-tegninger 1:1.

 Priser: se listepriser på vedlagte prisblad.
 Tjek også vores hjemmeside for evt. igangværende kampagner.

TILBEHØR TIL DRIVHUSE.

AUTOMATISK VINDUESOPLUK - UNIVENT

AUTOMATISK VINDUESOPLUK - VENTOMAX

NEDFÆLDBAR HYLDE 60 X 150 CM. (BLANK)

NEDFÆLDBAR HYLDE 40 X 120 CM. (GRØN)

MINIDRIVHUS 60 X 130 X 50 CM. (m/u varmemåtte)

PLANTELYS

