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Köp ditt kvalitetsväxthus, lusthus eller uterum, i glas eller polykarbonat från glashusen.se och du kommer få många sköna stunder i ditt växthus de kommande åren. Glashusen.se
har alltifrån väggväxthus som man får plats med om man så bara har en liten uteplats, till våra exlusiva sexkantiga växthus som också fungerar som trädgårdens lusthus för vila
och rekreation, eller mer traditionella fyrkantiga växthus med kraftiga aluminiumprofiler och med härdat glas eller upp till 10 mm tjock polykarbonat. Dessutom stormsäkra
tunnelformade stålväxthus som tål både extrem vind och stora snöfall.

Gör din beställning på www.glashusen.se för fraktfri hemleverans eller kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Du kan också besöka vårt showroom i Vretstorp där
vi för närvarande har modell Deluxe sexkantigt respektive fyrkantigt i glas respektive polykarbonat och utifrån dessa kan vi visa och förkara skillnader mot andra modeller. Vi har
också visningsväxthus i trädgårdar i andra delar av landet.
------------------------------------------------------------------------------------------------Glashusen AB org.nr 556910-2485

info@glashusen.se 070-6035335

Askersundsvägen 32 Vretstorp
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Fyrkantiga växthus
Venus - Växthus Vitavia 3,8 - 7,5 m²
Venus Växthus Vitavia
Modell Venus växthus från Vitavia finns i fyra storlekar. - från 3,8 m2 upp till 7,5 m2
Venus är tillverkad i anodiserad aluminium och kan väljas med 3mm glas eller 4mm polykarbonat. Modellen har en skjutdörr
upphängd på hjul för lätt öppning och stängning. Dörren kan placeras med öppning åt höger eller vänster och spärras i
mellanläge för ventilation. Takkonstruktionen är förstärkt med horisontella stag som ger en bra förstärkning om t.ex. snö blir
liggande på taket.
Gemensamt för alla storlekar är:
Takfotshöjd. 124 cm, Taknock 197 cm.
Med originalsockel 136,5 cm. Taknock 209,5 cm
Glas 3mm eller polykarbonat 4mm
Storlek 3,8 m²:
Bredd 193 cm, längd 195 cm. 1 takfönster.
Storlek 5,0 m²:
Bredd 193 cm, längd 257 cm. 1 takfönster.
Storlek 6,2 m²:
Bredd 193 cm, längd 321 cm. 2 takfönster.
Storlek 7,5 m²:
Bredd 193 cm, längd 384 cm. 2 takfönster.
6,595.00 kr – 13,595.00 kr

Aphrodite - Växthus Vitavia 11,5 m²
Aphrodite är ett fristående växthus med ny smart takdesign. Aphrodite är framställt av mycket kraftiga vitlackade
aluminiumprofiler.
Här kombineras fördelarna med ett fristående växthus och ett väggväxthus. Det lätt sluttande taket ger bra höjd i hela växthuset.
Aphrodite är med sin moderna design mycket funktionellt och snyggt och passar att placeras i trädgården till såväl funkishus, villor
samt radhus.
De dubbla dörrarna gör växthuset lättåtkomligt, även för rullstol.
Ventilationen blir effektiv med 3 sidofönster samt ventilationsluckor ovanför dörrarna. Växthuset levereras med stuprör.
Aphrodite levereras med 10 mm polykarbonat i taket och 3 mm härdat glas i hela banor i sidorna.
Växthuset har en mycket kraftig botten profil vilket gör att det inte behövs någon sockel, utan kan ställas direkt på plintar/gjutet
fundament.
Storlek: 11,5 m2
Bredd: 3,96 m Total längd: 2,75 m (2,95 m med takutsprång)
Höjd bak: 1,87 m
Höjd fram: 2,42 m
Antal sidofönster: 5
49,990.00 kr

Cassandra - Växthus Vitavia 9,9 - 11,5 m²
Cassandra från Vitavia är ett växthus / orangeri för den som vill göra något extra av sin trädgård.
Cassandra har kraftiga aluminiumprofiler som också kan fås svartlackerade.
Cassandra har 3 mm härdat glas utan skarvar mellan profilerna. Glasen fästs med eleganta glaslister, vilket fulländar intrycket av
Cassandra som ett exklusivt orangeri / växthus. Cassandra monteras ovanpå en 50 cm hög mur eller sockel (ingår inte i
leveransen), bortsett från dörröppningen.
Den låga ingångströskeln gör att man obehindrat kan gå in och ut ur orangeriet/växthuset.
Båda storlekarna av Cassandra har även dubbeldörrar vilket är en fördel om man vill köra in med en skottkärra eller en rullstol.
Cassandra finns i två storlekar: 9,9 m2 och 11,5 m2.
I England – växthusens "moderland" - har det i många år varit populärt att montera dessa orangerier/växthus ovanpå en låg mur.
(så kallade "dwarf-walls").
Muren kan konstrueras av, i princip, vilket material som helst t.ex. tegelsten, betongblock eller helgjuten betong. Kombinationen
växthus och "dwarf-wall" ger ett elegant och spännande utseende samtidig som muren absorberar solvärme dagtid och avger
värmen igen under natten.
Därvid uppnås en mera jämn temperatur i växthuset dygnet runt, vilket ger skonsamma växtvillkor för växterna och risken för
nattfrost minskar.
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Gemensamt för båda storlekar är:
Takfotshöjd. 151 cm, Taknock 246 cm.
(Med originalsockel 157 cm. Taknock 252 cm)
Storlek 9,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 383 cm. 4 takfönster.
Storlek 11,5 m²:
Bredd 257 cm, längd 445 cm. 4 takfönster.
19,495.00 kr – 24,495.00 kr

Diana - Växthus Vitavia 5 - 11,5 m²
Diana är ett kvalitetsväxthus i mycket flott design. Runda takfotsprofiler som skapar ett stort och rymligt växthus med optimal
odlingshöjd.
Levereras med dubbla skjutdörrar som möjliggör att man kan komma in med t.ex. en skottkärra. Förutom färdigskuret glas bifogas
solbeständiga akrylskivor till de rundade sidoprofilerna.
Diana växthusmodeller kan även levereras med grönlackerade profiler.
Glaset är 3 mm tjockt och akrylen till de rundade hörnen 4 mm tjock.
Gemensamt för alla storlekar är:
Totalhöjd, taknock 254 cm.
(Med originalsockel 260 cm.)
Storlek 5 m²:
Bredd 257 cm, längd 195 cm. 1 fönster.
Storlek 6,7 m²:
Bredd 257 cm, längd 254 cm. 2 fönster.
Storlek 8,3 m²:
Bredd 257 cm, längd 321 cm. 2 fönster.
Storlek 9,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 384 cm. 4 fönster.
Storlek 11,5 m²:
Bredd 257 cm, längd 446 cm. 4 fönster.
13,490.00 kr – 27,990.00 kr

Orion - Växthus Vitavia 5 m²
Orion från Vitavia är ett kvalitetsväxthus med rundade takfotsprofiler för optimal odlingshöjd.
Orion levereras med enkel skjutdörr och en öppningsbar taklucka.
Orion levereras som standard med 3mm tillskuret glas och solbeständiga akrylskivor till de rundade sidoprofilerna.
Växthuset kan fås i anodiserad aluminium eller grönlackerat.
Vill du ha en modell med rundade takfotsprofiler som har dubbeldörr och som också finns i större storlekar, välj istället Diana.
Storlek 5 m²:
Bredd 193 cm, längd 257 cm.
Totalhöjd 230 cm. (236 cm med orginalsockel)
1 takfönster.
10,775.00 kr – 14,995.00 kr

Freya - Växthus Vitavia 7,6 m²
Vitavias nya modell Freya är ett 7,6 m² stort fristående växthus med sluttande tak.
Freya kombinerar alla fördelar med ett väggväxthus och med ett fristående växthus. Freya kan placeras var som helst i trädgården
och det lätt sluttande taket ger bra höjd i hela växthus.
Det blir gott om plats för både växter och odlare.
I fronten är det en dubbel skjutdörr som ger lätt tillgänglighet till växthuset. Växthuset ventileras med 2 topphängda sidofönster
samt jalusifönster ovanför dörrarna.
Freya levereras med 6 mm polykarbonat i taket och 3 mm härdat glas i sidorna.
Stuprör ingår.
Bredd: 292 cm
Djup 258 cm
Höjd bak: 169 cm
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Höjd fram:225 cm
Höjden är angiven utan sockel.
Till växthuset kan köpas tillhörande sockel som ger en stadig och stabil grund och ger växthuset 6 cm extra höjd.
16,550.00 kr

Merkur - Växthus Vitavia 6,7 - 11,5 m²
Växthuset Merkur från Vitavia tillverkat i anodiserad aluminium är ett kraftigt växthus som kan väljas med aluminiumfärgad eller
grön stomme och 3 mm glas eller 6 mm polykarbonat.
Man kan välja till en klassisk och dekorativ toppdekor som ger växthuset en mycket snygg profil.
Merkur har en låsbar skjutdörr upphängd på hjul för lätt öppning och stängning. Dörren kan placeras med öppning åt höger eller
vänster och spärras i mellanläge för ventilation.
Övre delen av växthusets hörn liksom takåsen är hopfogade med särskilda knutpunktsförband och modellen har
förstärkningsstak i både tak och sidor för hög hållfasthet.
Gemensamt för alla storlekar är:
Takfotshöjd. 135 cm, Taknock 230 cm.
Med originalsockel 147 cm. Taknock 242 cm
Storlek 6,7 m²:
Bredd 257 cm, längd 258 cm. 2 takfönster.
Storlek 8,3 m²:
Bredd 257 cm, längd 321 cm. 2 takfönster.
Storlek 9,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 384 cm. 2 takfönster.
Storlek 11,5 m²:
Bredd 257 cm, längd 446 cm. 2 takfönster.
12,995.00 kr – 21,995.00 kr

Poseidon - Växthus Vitavia 8,1 - 15,7 m²
Växthuset Poseidon från Vitavia är ett riktigt gediget proffsväxthus.
Växthuset har 3 mm härdat glas i hela banor i sidorna och hela 10mm tjock polykarbonat i taket.
Den kraftiga konstruktionen tillsammans med den solbeständiga 10 mm tjocka polykarbonaten ger växthuset extra styrka.
Den höga sidohöjden ger full ståhöjd i hela huset.
Växthuset levereras med svartlackerade profiler.
Den delbara dubbeldörren ger full tillgång till hela växthuset om det så är med skottkärra eller rullstol och tillsammans med de 3
takluckorna ger det goda möjligheter till anpassad ventilering.
Dörren är låsbar och växthuset levereras med stuprör.
Den mycket kraftiga bottenramen gör att Poseidon kan monteras utan sockel. Bottenramen kan monteras direkt ovanpå ett plant
underlag eller gjutet fundament.
Gemensamt för alla storlekar är:
Takfotshöjd. 189cm, Taknock 250 cm.
Storlek 8,1 m²:
Bredd 257 cm, längd 314 cm. 2 fönster.
Storlek 10 m²:
Bredd 257 cm, längd 389 cm. 2 fönster.
Storlek 11,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 463 cm. 3 fönster.
Storlek 13,8 m²:
Bredd 257 cm, längd 538 cm. 3 fönster.
Storlek 15,7 m²:
Bredd 257cm, längd 612 cm. 3 fönster.
37,997.00 kr – 52,997.00 kr
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Zeus - Växthus Vitavia 8,1 - 15,7 m²
Zeus är ett robust växthus från Vitavia med mycket kraftig konstruktion.
Zeus har 3 mm härdat glas i sidorna och hela 10mm tjockt polykarbonat i taket. Med andra ord ett proffshus för hobbyodlaren.
Zeus finns från 8,1 m2 upp till 15,7 m2 och den höga sidohöjden ger full ståhöjd i hela huset.
Zeus kan fås i ofärgad aluminium eller grön eller svartlackerat.
Den delbara dörren tillsammans med de 3 takluckorna ser till att växthuset ventileras utomordentligt väl. Dörren är dessutom
låsbar.
Den mycket kraftiga bottenramen gör att Zeus kan monteras utan sockel. Bottenramen kan monteras direkt ovanpå ett plant
underlag eller gjutet fundament.
Växthuset levereras inklusive stuprör.
Gemensamt för alla storlekar är:
Takfotshöjd. 189cm, Taknock 250 cm.
Storlek 8,1 m²:
Bredd 257 cm, längd 314 cm. 2 fönster.
Storlek 10 m²:
Bredd 257 cm, längd 389 cm. 2 fönster.
Storlek 11,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 463 cm. 3 fönster.
Storlek 13,8 m²:
Bredd 257 cm, längd 538 cm. 3 fönster.
Storlek 15,7 m²:
Bredd 257cm, längd 612 cm. 3 fönster.
32,996.00 kr – 54,996.00 kr

Uranus - Växthus Vitavia 6,7 - 11,5 m²
Uranus-serien från Vitavia är tillverkad av kraftiga anodiserade aluminiumprofiler.
Växthuset kan fås med 3 mm glas eller 6 mm polykarbonat.
Man kan också välja att ha glas i sidorna och polykarbonat i taket.
Uranus är designat för hobbyodlaren som vill ha det lilla extra. Här finns verkligen möjligheten att kombinera växthus och uterum.
Den höga sidohöjden ger fri ståhöjd i hela växthuset och möjliggör odling av höga plantor eller rikligt med plats vid odling på hyllor.
Liksom Merkur-serien har Uranus speciella hörnbeslag och takförstärkning Vilket ger ett mycket tåligt växthus.
Som standard har Uranus-serien öppningsbara takluckor och dubbla lättglidande skjutdörrar med låsanordning.
Gemensamt för alla storlekar är:
Takfotshöjd. 151 cm, Taknock 246 cm.
Med originalsockel 157cm. Taknock 252 cm
Storlek 6,7 m²:
Bredd 257 cm, längd 258 cm. 2 fönster.
Storlek 8,3 m²:
Bredd 257 cm, längd 321 cm. 4 fönster.
Storlek 9,9 m²:
Bredd 257 cm, längd 384 cm. 4 fönster.
Storlek 11,5 m²:
Bredd 257 cm, längd 446 cm. 4 fönster.
14,490.00 kr – 29,800.00 kr

Växthus Deluxe 8,5 - 14.5 m²
Denna kraftfulla modell från Nordiska hobbydrivhus har integrerad aluminiumsockel och stuprör och kommer med väsentligt
kraftigare profiler än traditionella hobbyväxthus.
Kan fås med 4 mm härdat glas eller 10 mm polykarbonat, eller glas i sidorna och polykarbonat i taket. Polykarbonatplattorna
fästes smidigt med en hållbar plastlist och fixeras sedan med en överliggande aluminiumprofil som skruvas fast utifrån. En
konstruktion som man sällan ser på hobbyväxthus men som ofta används på mer robusta industriella växthus.
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Växthuset är uppbyggt med rörprofiler som ger maximal styrka samtidigt som profilerna är lätta och enkla att arbeta med.
Denna modell är bredare (288cm) än de flesta växthus och med en väl tilltagen ståhöjd, vilket ger en större odlingsvolym och
odlingen blir mer lättarbetad och den stora volymen ger en bra luftcirkulation gynnar växtligheten och ger en bra luftfuktighet i hela
växthuset.
Kraftig, låsbar, tvådelad stalldörr möjliggör öppning av hela dörren, eller bara den nedre eller övre delen för luftning.
Smidig montering med kraftiga stålbultar som är hållbarare än aluminiumbultar och också ger hela växthuset en mer stabil
uppbyggnad.
Alla profiler är också märkta med ett nummer som också återfinns i monteringsanvisningen, vilket underlättar vid monteringen.
Finns i storlekarna 8,5, 10,5, 12,5 eller 14,5 m²
Gemensamt för alla storlekar:
Bredd: 288 cm
Takfot: 178 cm
Taknock: 268 cm
Låsbar 2-delad stalldörr på gångjärn (87x190 cm)
8,5 m²
Längd: 301 cm
2 takfönster
10,5 m²
Längd: 373 cm
2 takfönster
12,5 m²
Längd: 445 cm
4 takfönster
14,5 m²
Längd: 517 cm
4 takfönster
Finns i färgerna: Aluminium (omålad), RAL 6009 (Armégrön) eller RAL 9005 (svart).
25,500.00 kr – 36,900.00 kr

Växthus Royale 9,8 - 16,8 m²
Växthus Royale
Växthuset Royale från nordiska hobbydrivhus är ett av de mest exklusiva fyrkantiga växthusen på marknaden.
Det är tillverkat av kraftiga aluminiumprofiler som ger en solid och stabil grund. Växthuset har en integrerad aluminiumsockel som
kan placeras direkt på ett plant underlag eller gjutas fast i plintar, så ingen separat sockel behöver köpas till.
Med kraftiga aluminiumprofiler och där ytskiktet fästs både med s-formade plastlister och utanpåliggande rör-profiler som skruvas
fast, en teknik som ofta används vid proffessionella industriväxthus är växthus ett av de mest robusta växthusen på marknaden
och är extremt motståndskraftigt mot vind och snö.
Växthuset kan fås med 10 mm. tjock polykarbonat eller 4 mm. härdat glas i tak och väggar eller en kombination av dessa.
Gemensamt för alla storlekar:
Bredd 313 cm.
Höjd takfot 192 cm.
Höjd taknock 270 cm.
9,8 m²
Längd: 313 cm
2 takfönster
12,1 m²
Längd: 383 cm
4 takfönster
14,5 m²
Längd: 463 cm
4 takfönster
16,8 m²
Längd: 537 cm
4 takfönster
Dubbel skjutdörr 122 x 185 cm. eller dubbell 2-delad stalldörr 136 x 190 cm.
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Dörrsektioner kan placeras på kortsidan eller på den långa sidan av växthuset.
Möjligt att köpa till extra dörrar.
2-4 takfönster
Allt som behövs för ett färdigt växthus inklusive silikon för tätning ingår. och automatiska fönsteröppnare kan köpas till för
autuomatisk öppning vid en viss temperatur.
Växthuset Royale kan fås i färgerna
aluminium (olackerat) grön RAL6009 eller svart RAL9005
32,000.00 kr – 52,000.00 kr

Växthus Basic 10,5 m²- Nordiska hobbydrivhus
Med växthus Basic från nordiska hobbydrivhus får du ett funktionellt och användbart växthus till ett mycket förmånligt pris.
Trots det låga priset har det flera fördelar jämfört även med konkurrenternas dyrare modeller.
Växthuset monteras med rostfria stålbultar som är väsentligt starkare än aluminiumbultar som vanligtvis används vid montering.
Växthuset kommer med 4 eller 6 mm polykarbonat eller 4 mm härdat glas som fästs med silikon (inkluderat i priset) och svarta
plastlister vilket blir både stabilt och snyggt.
Växthus modell basic har som standard en enkel skjutdörr och två takfönster. Det finns möjlighet att köpa till dubbel skjutdörr och
extra takfönster.
Med en väl tilltagen bredd på 285 cm ger det gott om utrymme att odla på båda sidor av växthuset och bekväm ståhöjd i större
delen av växthuset.
Du kan också köpa till en 15 cm hög sockel i galvaniserat stål anpassat till växthuset som ger extra höjd till växthuset och som
gjutes fast med plintar i marken för stabil förankring.
Växthuset är lite lägre än de mer exklusiva modellerna, men det gör det också lättare att montera och med den anpassade
sockeln så blir taknockshöjden ändå väl tilltagna 229 cm.
Finns i färgerna aluminium (omålat), antracitgrå och grön.
Fakta
Mått: 10,5 m²
Längd: 370 cm
Bredd: 285 cm
Höjd sida: 134 cm, med sockel 149 cm
Taknockshöjd: 214 cm, med sockel 229 cm
Dörr: skjutdörrar 61 cm bred
20,035.00 kr – 21,235.00 kr

Växthus Rosendal - Nordiska hobbydrivhus 6,5 - 12,5 m²
Rosendal är ett prisvärt och mycket kraftfullt växthus från Nordiska hobbydrivhus.
Både de kraftiga profilerna och den unika infästningen av polykarbonatplattor eller glasen i sidorna är unik. Dels förankras
plattorna med en kraftig T-profil och ovanpå T-profilen skruvas en halvmåneprofil som klämmer fast plattorna i glaset med samma
teknik som ofta används på större industriella växthus men inte på motsvarande hobbyväxthus i den här prisklassen från andra
tillverkare. Därför klarar rosendal av även mycket blåsiga förhållanden för att vinden aldrig får någon chans att tränga in under
halvmåneprofilen.
Växthuset monteras uteslutande med bultar av rostfritt stål, vilka är betydligt starkare än aluminiumbultar.
De vertikala hörnprofilerna och ytterprofilerna är alla utformade som rörprofiler, dvs. stängda ihåliga profiler som gör dem
väsentligt starkare än platta profiler som ibland används.
Även sidornas T-profil är 3-4 gånger kraftigare än normalt på växthus i den här prisklassen.

Rosendal finns med 6 mm. polykarbonatplattor eller en kombination av 4 mm. härdat glas i sidorna och 6 mm. polykarbonat i taket.

Växthuset är också bredare (285cm) än många andra växthus i den här storleken vilket ger gott om odlingsutrymme och med
ståhöjd i hela växthuset.
Möjlighet finns att välja till anpassad sockel i kraftig galvaniserad plåt med tillhörande jordspikar som underlättar markinfästning
och montering och ger växthuset 15 cm extra höjd.

Gemensamt för alla storlekar:
Bredd 285 cm.
Höjd Takfot 159 cm inkl. sockel.
Höjd Takås 249 cm inkl. sockel.
Dubbla skjutdörr 122 cm
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6,5 m²
Längd 226 cm
2 takfönster
8,5 m²
Längd 298 cm
2 takfönster
10,5 m²
Längd 370 cm
4 takfönster
12,5 m²
Längd 441 cm
4 takfönster

Finns med 6 mm. polykarbonat eller 4 mm härdat glas i sidorna och 6 mm polykarbonat i taket.

Finns i färgerna: Aluminium (omålad), grön RAL6009, antracitgrå RAL7016 eller svart RAL9005

Automatisk fönsteröppnare modell Univent eller Ventomax kan köpas till.
12,100.00 kr – 21,985.00 kr
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Sexkantiga växthus
Hera - Växthus Vitavia 4,5 - 9 m²
Hera från Vitavia är ett sexkantigt lusthus / växthus med en elegant design med robust stomme i anodiserad aluminium.
Anodiseringen ökar motståndskraften mot korrosion och slitage samtidigt som ytan blir slät och smutsavvisande.
Hera passar lika bra till odling som till lusthus eller uterum.
Med en sidohöjd på 1,82 meter har Hera full ståhöjd överallt och utrymme för höga växter. Hera 4,5 m2 levereras med enkel
skjutdörr med handtag, jalusifönster och 3 mm glas. Hera 9 m2 levereras med dubbla skjutdörar med handtag och lås, och 3
stora topphängda sidofönster för optimal ventilation.
Hera 4,5 m² har 2 jalusifönster på sidorna som standard och Hera 9 m² har 3 sidofönster.
Hera 4,5 m² levereras med 3 mm tjockt glas för väggar och tak. Hera 9 m² levereras med 3 mm glas i sidorna och 6 mm
polykarbonat i taket.
Gemensamt för alla båda storlekar är:
Takfotshöjd. 182 cm, Med originalsockel 188 cm.
Storlek 4,5 m²:
Totalhöjd 257 cm. Med orginalsockel 263 cm.
Diagonalmått 256 cm. 2 jalusifönster.
3 mm glas i sidor och tak
Längden på hylla eller bord är 120 cm och täcker en hel sida av Hera 4,5 m² och hyllan är 25 cm djup och bordet 50 cm djupt.
Aluminium Längd 1200 mm Bredd 310 mm
Storlek 9 m²:
Totalhöjd 288cm. Med orginalsockel 294 cm.
Diagonalmått 380cm. 3 sidofönster.
3 mm glas i sidor och 6 mm polykarbonat i tak.
Till storlek 9 m² passar vitavias ordinarie sortiment av hyllor och bord
12,995.00 kr – 27,995.00 kr

Lusthus Deluxe 10,5 - 13 m²
Ett mycket vackert och funktionellt sexkantigt växthus som också kan fungera som lusthus eller en kombination av de båda.
3 öppningsbara fönster och möjlighet att lufta ut varmluft genom takhatten i toppen.
Profilerna är konstruerade och som ihåliga rör-profiler viket ger maximal styrka i förhållande till vikt.
Takplattorna skjuts in mellan aluminiumprofilerna och låses på så sätt fast och är säkra mot vind och annat oväder.
Hörnen är dessutom förstärkta och det sitter takavlastare runtom för att taket ska tåla t.ex. snö som blir liggande.
Monteringen sker med stålbultar vilket är hållbarare än aluminiumbultar och ger stadga åt hela växthuset.
Taket består av 6 mm polykarbonat (kanalplast) och sidorna 4 mm härdat glas.
10,5 m²
Diameter 396 cm.
Sidohöjd. 188 cm.
Totalhöjd 292 cm.
Dörröppning (Dubbel skjutdörr) 90cm bred
13m²
Diameter 450 cm.
Sidohöjd 188 cm.
Totalhöjd 302 cm.
Dörröppning (Dubbel skjutdörr) 102 cm bred
Lusthus Deluxe 13 m² finns som visningsväxthus vid vårt showroom i Vretstorp i Hallsbergs kommun, invid E20 mitt emellan
Stockholm och Göteborg. Kontakta oss på info@glashusen.se eller 070-6035335 för visning.
26,500.00 kr – 37,650.00 kr
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Lusthus Royale - Nordiska hobbydrivhus 10,5 - 13 m²
Lusthuset Royale finns i storlekarna 10,5 och 13 m2.
Det är ett exklusivt sexkantigt lusthus som fungerar lika bra att odla i som ett extra rum i trädgården för rekreation.
Modellen har kraftigare profiler än övriga sexkantiga modeller och en kraftig bottenprofil i aluminium som kan placeras direkt på
ett plant underlag eller gjutas fast i plintar, så ingen extra sockel behöver byggas eller köpas till.
Modellerna har dubbla stalldörrar eller dubbla skjutdörrar. Man kan köpa till en extra uppsättning dörrar till lusthuset om man vill ha
ingång från två sidor eller möjlighet till passage genom lusthuset.
Lusthuset Royale har en unik fastsättningsteknik av glasen. Glaset ligger an mot en stark T-profil som är monterad på en T en
halvmåne-profil som skruvas fast och stadigt klämmer glaset på plats vilket ger ett både stabilt växthus och som dessutom är
enkelt att montera.
Metoden ger paviljongen extrem styrka, eftersom du har två aluminiumprofiler runt hela lusthusets sidostruktur som är förankrade
i varandra med skruvar.
De vertikala hörnprofiler och all tagprofilerne är alla utformade som ihåliga rörprofiler vilket gör dem betydligt starkare än flata
profiler.
Tagprofilerna är också utformad med ett spår, i vilket takpanelerna förs in och låses fast, vilket hindrar dem att blåsa bort vid
storm. Även här är konstruktionen en mycket stark T-profil, som är 3-4 gånger starkare än vanliga profiler.
Paviljongen monteras helt och hållet med bultar av rostfritt stål som är betydligt starkare än aluminiumbultar, som vanligtvis
används. Det blir också lättare att montera och montera ned konstruktionen med stålbultar
Taket har en öppningsbar takhatt där varm luft kan vädras ut och till de tre öppningsbara fönstren på sidorna kan man köpa till
automatiska fönsteröppnare som öppnas automatiskt vid en viss temperatur utan el.
Lusthuset har 6 mm. polykarbonat i taket och sidopaneler är 4 mm. härdade helbaneglas
Allt som behövs för montering av växthuset inklusive silikon ingår.
10,5 m²
Diameter: 395 cm
Takfot: 192 cm
Höjd: 296 cm
Dubbel skjutdörr 83x185 cm eller dubbel stalldörr på gångjärn 97x190cm
13 m²
Diameter: 449 cm
Takfot: 192 cm
Höjd: 306 cm
Dubbel skjutdörr 83x185 cm eller dubbel stalldörr på gångjärn 97x190cm
29,900.00 kr – 39,900.00 kr

Lusthus Linné 6,5 m²
Även en liten trädgård kan ge dig stor glädje. Paviljong Linné är perfekt för dig som inte har så mycket plats i trädgården, men
som vill utnyttja den maximalt. Ståhöjden längs väggar ger dig en underbar känsla av rymd på en liten yta av 6,5 kvm. Detta tack
vare ståhöjden längs väggarna. Med sockel är takfotshöjden 181cm och högsta punkten är 270cm.
Lustväxthuset passar bra för både odling och rekreation.
Det lilla lusthuset har 6mm polykarbonat i taket och 4mm härdat glas i väggarna.
Fördelen med polykarbonat i taket och glas i resten av huset, är att man får nytta av polykarbonatskivornas isolerande effekt och
behovet av skuggning reduceras väsentligt.
Glaset i väggarna säkerställer att det kommer in tillräckligt med solljus för optimal tillväxt och fotosyntes. Glaset gör också
växthuset exeptionellt vackert i trädgården då man kan se in, eller ut genom glaset och njuta av växtligheten både inifrån och
utifrån växthuset.
Vidare får växthuset en bättre stadga med glas i sidorna.
Glaset i väggarna monteras med hjälp av silikon och med lister som man klämmer fast glasen med. Glaspaviljongen levereras
med 2 fönsterluckor och med 1 skjutdörr som standard.
Om du placerar växthuset på vår sockel får glaspaviljongen en extra höjd på 15 cm. Detta ger en bra grund som är både stabil
och enkel att montera. Du kan alternativt bygga en egen grund där du placerar paviljongen.
Modell: Sexkantigt glasväxthus med polykarbonat i taket.
Fakta
Mått: 6,5 m²
Maximal diameter: 303 cm
Sidolängd: 153 cm
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Takfotshöjd: 166 cm, med sockel 181 cm
Topphöjd: 255 cm, med sockel 270 cm
Dörr: skjutdörr 70 cm bred
Levereras med rostfri skruv och mutter
Finns även att beställa i färgerna: Mörkgrön och antracitgrå.
Önskar ni måla växthuset/paviljongen själv: Välj kulör under rubriken "Färgkit".
Paviljong Linné levereras med 6 mm 2-skikts hållfast polykarbonat i taket, 4 mm full- höjds säkerhetsglas i väggarna och solid
aluminiumram.
Paviljongen har två öppningsbara fönster, ventilation i taket och en skjutdörr. Sockel är i galvaniserad plåt och finns som tillval, 15
cm hög, vilket ger en stabil och bra grund. Det går också bra att själv bygga en sockel.
Paviljong Linné levereras med tydlig märkning av samtliga profiler för att på så sätt underlätta monteringen.
Köp till sockel för enkel montering och förankring i marken och som ger växthuset 15 cm extra höjd.
15,500.00 kr – 21,100.00 kr
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Tunnelväxthus
Tunnelväxthus Brage - Stålväxthus 4 - 16 m²
Brage är med sin stålstomme och konstruktion ett extremt starkt och tåligt växthus speciellt anpassat för snörika regioner. Dess
höjd och rundade form är inte bara funktionell utan också mycket vacker och platseffektiv då den ger en bra höjd i hela växthuset.
Med sin smala bredd ger den ett resligt intryck och möjliggör odling på båda sidor utan att plantorna hamnar för tätt.
Levereras med 4 mm dubbelskiktig hållfast polykarbonat, vars utsida är behandlad för att tåla solens uv-strålning eller så kan man
välja 6 mm polykarbonat för extra isolering och hållfasthet.
Öppningsbara dörrar på kortsidorna för vädring med möjlighet att köpa till takfönster för att vädra ut varm luft uppåt.
Finns i storlekar mellan 4 m² upp till 16 m²
Storlek:
4 m²
8 m²
12 m²
16 m²

Längd:
200 cm
400 cm
600 cm
800 cm

Bredd:
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm

Höjd:
220 cm
220 cm
220 cm
220 cm

11,100.00 kr – 17,500.00 kr

Tunnelväxthus Oden - Stålväxthus 6 - 30 m²
Växthus Oden är ett växthus med en vacker och funktionellt rundad form med galvaniserad stålram och med kraftig polykarbonat
4 eller 6 mm tjock.
Oden är med sin stålstomme och konstruktion ett extremt starkt och tåligt växthus speciellt anpassat för snörika regioner. Dess
rundade form är inte bara funktionell utan också mycket vacker och platseffektiv då den ger en bra höjd i större delen av
växthuset.
Växthuset är också lätt att montera. Växthuset monteras med nedstickande järnprofiler som ställs i gropar som fylls igen med jord
eller betong för extra förankring. Ingen ytterligare sockel eller grund behövs därmed.
Fönster för ventilation i gaveln följer med som standard. Möjlighet att köpa till takfönster för utvädring av varm luft.
Finns i storlekar mellan 6 m² upp till 30 m²
Storlek: Längd: Bredd: Höjd:
6 m² 200 cm 300 cm 210 cm
12 m² 400 cm 300 cm 210 cm
18 m² 600 cm 300 cm 210 cm
24 m² 800 cm 300 cm 210 cm
30 m² 1000 cm 300 cm 210 cm
15,500.00 kr – 25,500.00 kr

Tunnelväxthus Tor - Stålväxtus 5,2 - 30 m²
Växthus Tor är ett tunnelväxthus med en vacker och funktionell spetsig form och galvaniserad stålram och med kraftig
polykarbonat 4 eller 6 mm tjock.
Tor är med sin stålstomme och konstruktion ett extremt starkt och tåligt växthus speciellt anpassat för snörika regioner. Dess
unika form är inte bara funktionell utan också mycket vacker och platseffektiv då den ger en bra höjd i större delen av växthuset.
Växthuset är också mycket lätt att montera. Växthuset monteras med nedstickande järnprofiler som ställs i gropar som fylls igen
med jord eller betong för extra förankring. Ingen ytterligare sockel eller grund behövs därmed.
Fönster och dörr för ventilation i båda gavlarna följer med som standard och ger en bra genomluftning på sommaren.
Möjlighet att köpa till takfönster som placeras på långsidorna för utvädring av varm luft.
Finns i storlekar mellan 5,2 m² upp till 30m²
Storlek: Längd: Bredd:
5,2 m² 200 cm 260 cm
10,4 m² 400 cm 260 cm
15,6 m² 600 cm 260 cm
20,8 m² 800 cm 260 cm
26 m² 1000 cm 260 cm

Höjd:
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

Storlek:
6 m²
12 m²
18 m²
24 m²
30 m²

Höjd:
240 cm
240 cm
240 cm
240 cm
240 cm

Längd: Bredd:
200 cm 300 cm
400 cm 300 cm
600 cm 300 cm
800 cm 300 cm
1000 cm 300 cm
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11,200.00 kr – 27,700.00 kr

Tunnelväxthus Fermer 31,5 - 110 m²
Fermer tunnelväxthus är ett tunnelväxthus för grönsaksproducenter eller för dig som vill bli självförsörjande på växthusodlade
grönsaker.
De generösa måtten möjliggör både omfattande odling och gör det mycket lättarbetet.
Växthusen är också extremt hållfast och den anpassade formen gör att snö inte lägger sig på växthuset samt att vinden leds runt
växthuset.
Stommen är tillverkad i kraftiga galvaniserade stålprofiler och ytskiktet är kraftig uv-beständig polykarbonat 6 eller 10 mm tjock
som tål en belastning av 360 kg per kvadratmeter.
Växthuset är också lätt att montera.
Växthuset monteras med nedstickande järnprofiler som ställs i gropar som fylls igen med jord eller betong för extra förankring.
Ingen ytterligare sockel eller grund behövs därmed.
De breda tvådelade dörrarna på båda gavlarna möjliggör lätt åtkomst även med skottkärra och maskiner samt genomluftning av
växthuset.
Måtten på respektive dörr är 1320 x 2605 mm så med dubbeldörrar blir öppningen över 2,6 meter bred och hög på gavelns
vardera sida.
Extra öppningsbara fönster och automatiska fönsteröppnare till dessa att montera på sidorna kan köpas till.
Växthuset säljs i grundstorek 31,5 m² och kan förlängas med 2,1 m långa sektioner till önskad längd.
Modell Bredd Längd Höjd Areal (m²)
Fermer75 7,50 4,20 3,80 31,5
Fermer75 7,50 6,30 3,80 47
Fermer75 7,50 8,40 3,80 63
Fermer75 7,50 10,50 3,80 79
Fermer75 7,50 12,60 3,80 94,5
Fermer75 7,50 14,70 3,80 110
29,000.00 kr – 78,000.00 kr

Tunnelväxthus Fermer5 21 - 73,5 m²
Fermer5 tunnelväxthus är ett tunnelväxthus för grönsaksproducenter eller för dig som vill bli självförsörjande på växthusodlade
grönsaker.
De generösa måtten möjliggör både omfattande odling och gör det mycket lättarbetet.
Växthusen har en unik och vacker form är också extremt hållfast och den anpassade formen gör att snö inte lägger sig på
växthuset samt att vinden leds runt växthuset.
Stommen är tillverkad i kraftiga galvaniserade stålprofiler och ytskiktet är kraftig uv-beständig polykarbonat 6 eller 10 mm tjock
som tål en belastning av 360 kg per kvadratmeter.
Växthuset är också lätt att montera.
Växthuset monteras med nedstickande järnprofiler som ställs i gropar som fylls igen med jord eller betong för extra förankring.
Ingen ytterligare sockel eller grund behövs därmed.
De breda tvådelade dörrarna på båda gavlarna möjliggör lätt åtkomst även med skottkärra och maskiner samt genomluftning av
växthuset.
Måtten på respektive dörr är 1330 x 2610 mm så med dubbeldörrar blir öppningen över 2,6 meter bred och hög på gavelns
vardera sida.
Extra öppningsbara fönster och automatiska fönsteröppnare till dessa att montera på sidorna kan köpas till.
Växthuset säljs i grundstorek 21 m² och kan förlängas med 2,1 m långa sektioner till önskad längd.
Modell Bredd Längd Höjd Areal (m²)
Fermer5 5
4,2
3,6 21
Fermer5 5
6,3
3,6 31,5
Fermer5 5
8,4
3,6 42
Fermer5 5
10,5 3,6 52,5
Fermer5 5
12,6
3,6 63
Fermer5 5
14,7
3,6 73,5

Kontakta oss för offert om du önskar ytterligare förlängningar av växthuset fermer5
26,000.00 kr – 67,000.00 kr
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Tunnelväxthus Fermer4 (18-64 m²)
Fermer4 tunnelväxthus är ett tunnelväxthus för grönsaksproducenter eller för dig som vill bli självförsörjande på växthusodlade
grönsaker.
De generösa måtten möjliggör både omfattande odling och gör det mycket lättarbetet.
Växthusen har en unik och vacker form är också extremt hållfast och den anpassade formen gör att snö inte lägger sig på
växthuset samt att vinden leds runt växthuset.
Stommen är tillverkad i kraftiga galvaniserade stålprofiler och ytskiktet är kraftig uv-beständig polykarbonat 6 eller 10 mm tjock
som tål en belastning av 360 kg per kvadratmeter.
Växthuset är också lätt att montera.
Växthuset monteras med nedstickande järnprofiler som ställs i gropar som fylls igen med jord eller betong för extra förankring.
Ingen ytterligare sockel eller grund behövs därmed.
De breda tvådelade dörrarna på båda gavlarna möjliggör lätt åtkomst även med skottkärra och maskiner samt genomluftning av
växthuset.
Måtten på respektive dörr är 1330 x 2610 mm så med dubbeldörrar blir öppningen över 2,6 meter bred och hög på gavelns
vardera sida.
Extra öppningsbara fönster och automatiska fönsteröppnare till dessa att montera på sidorna kan köpas till.
Växthuset säljs i grundstorek 18 m² och kan förlängas med 2,1 m långa sektioner till önskad längd.

Modell Bredd Längd Höjd Areal (m²)
Fermer4 4,2
4,2
3,2 18
Fermer4 4,2
6,3
3,2 26,5
Fermer4 4,2
8,4
3,2 35
Fermer4 4,2
10,5 3,2 44
Fermer4 4,2
12,6 3,2 53
Fermer4 4,2
14,7 3,2 62
Kontakta oss för offert om du önskar ytterligare förlängningar av växthuset fermer4

Finns också i bredden 3,25 m. Kontakta oss för offert.
Modell Bredd Längd Höjd Areal (m²)
Fermer3 3,25 4,2
3,25 14
Fermer3 3,25 6,3
3,25 20,5
Fermer3 3,25 8,4
3,25 27
Fermer3 3,25 10,5 3,25 34
Fermer3 3,25 12,6 3,25 41
Fermer3 3,25 14,7 3,25 48
25,000.00 kr – 64,000.00 kr
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Uterum
Uterum Royale 9,6 - 16,5 m²
Uterum / Väggväxthus Royale från Nordiska hobbydrivhus finns i storlekarna 9,6 – 12 – 14,2 och 16,5 m² och passar som
utbyggnad med utgång från bostadshuset.
Uterummet levereras med 4 mm. härdat glas i hela bannor i front och sidor och hela 10 mm. tjock polykarbonat i taket.
Med hela 253 cm höjd inne vid husväggen finns det gott om plats för en dörr in till bostadshuset och med 192 cm på framsidan är
ståhöjden väl tilltagen i hela uterummet.
Uterummet är en idealisk plats för odling samtidigt som det ger ett extra rum för avkoppling och rekreation.
Dubbla skjutdörrar 122 x 185 cm. eller dubbla tvådelade stalldörrar 136 x 190 cm ger möjlighet att öppna upp varma dagar.
Dörrsektioner kan placeras i sidorna eller på framsidan.
Möjligt att köpa till extra dörrsektioner.
2 öppningsbara fönster som kan placeras på sidorna eller på framsidan gör också sitt till för att möjliggöra en idealisk temperatur i
uterummet.
Här får du ett robust och stilrent uterum, komplett med hemleverans till ett riktigt bra pris.
Plastlister för utjämningen av takfoten och silikon ingår.
Uterummet Royale finns i färgerna
aluminium (olackerad) - vit RAL9016 eller svart RAL9005.
Gemensamt för alla storlekar:
Djup 308 cm.
Höjd framsida 192 cm
Höjd vägg 253 cm
9,6 m²
Längd 313 cm
12 m²
Längd: 388cm
14,2 m²
Längd: 463 cm
16,5 m²
Längd: 537 cm
Automatiska fönsteröppnare modell Univent kan köpas till.
28,800.00 kr – 47,600.00 kr

Helena - Vitavia väggväxthus 8,6 - 11,9 m²
Helena är ett elegant nyutvecklat uterum / väggväxthus och finns i tre olika storlekar, från 8,6 m2 upp till 11,9 m2.
Huset är tillverkat i kraftiga anodiserade aluminiumprofiler som ger stadga och en elegant look.
Helana har 3 mm härdat glas i sidorna och 10 mm polykarbonat i taket, vilket reducerar kondens och ger ett minimalt värmetapp
genom taket.
Det levereras med en kraftig bottenprofil så det behövs ingen sockel för uppställningen av detta hus.
Den dubbla skjutdörren är låsbar och kan monteras på endera gaveln eller på långsidan.
Huset levereras med stuprör.
Gemensamt för alla storlekar är:
Höjd framkant 187 cm.
Höjd bakvägg 239 cm.
Storlek 8,6 m²:
Längd 334 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
Storlek 10,2 m²:
Längd 397 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
Storlek 11,9 m²:
Längd 460 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
27,995.00 kr – 37,550.00 kr
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Väggväxthus
Väggväxthus Basic 5,3 m2
Väggväxthus basic är ett funktionellt väggväxthus som är kompakt men ändå rymligt. Har du en solig vägg som du vill utnyttja,
lämpar sig denna modell väl. Du tar tillvara värmen som väggen lagrar. Här odlar du dina egna tomater, gurkor eller varför inte
kiwi. Storleken må vara kompakt, men du kommer uppleva utrymmet överraskande stort.
Modell: Väggväxthus
Fakta
Mått: 5,3 m²
Längd: 370 cm
Bredd: 145 cm
Takfotshöjd: 124 cm, med sockel 139 cm
Nockhöjd: 214 cm, med sockel 229 cm
Dörr: skjutdörr 62 cm bred
Modell Lustgården levereras med 4 mm 2-skikts hållfast polykarbonat i taket och väggar samt solid aluminium ram. Sockeln som
finns som tillval är i galvaniserad plåt, 15 cm hög och ger en stabil och bra grund. Det går också bra att själv bygga en sockel.
Levereras med rostfri skruv och mutter.
Önskar ni måla växthuset/paviljongen själv: Välj kulör under rubriken "Färgkit".
Gör era val i boxarna längre ner på sidan. Välj vilken färg, om ni önskar sockel samt om ni vill kombinera säkerhetsglas i sidor och
polykarbonat i tak.
Lustgården levereras med tydlig märkning av samtliga profiler för att på så sätt underlätta monteringen.
9,990.00 kr – 11,080.00 kr

Uterum Royale 9,6 - 16,5 m²
Uterum / Väggväxthus Royale från Nordiska hobbydrivhus finns i storlekarna 9,6 – 12 – 14,2 och 16,5 m² och passar som
utbyggnad med utgång från bostadshuset.
Uterummet levereras med 4 mm. härdat glas i hela bannor i front och sidor och hela 10 mm. tjock polykarbonat i taket.
Med hela 253 cm höjd inne vid husväggen finns det gott om plats för en dörr in till bostadshuset och med 192 cm på framsidan är
ståhöjden väl tilltagen i hela uterummet.
Uterummet är en idealisk plats för odling samtidigt som det ger ett extra rum för avkoppling och rekreation.
Dubbla skjutdörrar 122 x 185 cm. eller dubbla tvådelade stalldörrar 136 x 190 cm ger möjlighet att öppna upp varma dagar.
Dörrsektioner kan placeras i sidorna eller på framsidan.
Möjligt att köpa till extra dörrsektioner.
2 öppningsbara fönster som kan placeras på sidorna eller på framsidan gör också sitt till för att möjliggöra en idealisk temperatur i
uterummet.
Här får du ett robust och stilrent uterum, komplett med hemleverans till ett riktigt bra pris.
Plastlister för utjämningen av takfoten och silikon ingår.
Uterummet Royale finns i färgerna
aluminium (olackerad) - vit RAL9016 eller svart RAL9005.
Gemensamt för alla storlekar:
Djup 308 cm.
Höjd framsida 192 cm
Höjd vägg 253 cm
9,6 m²
Längd 313 cm
12 m²
Längd: 388cm
14,2 m²
Längd: 463 cm
16,5 m²
Längd: 537 cm
Automatiska fönsteröppnare modell Univent kan köpas till.
28,800.00 kr – 47,600.00 kr
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Helena - Vitavia väggväxthus 8,6 - 11,9 m²
Helena är ett elegant nyutvecklat uterum / väggväxthus och finns i tre olika storlekar, från 8,6 m2 upp till 11,9 m2.
Huset är tillverkat i kraftiga anodiserade aluminiumprofiler som ger stadga och en elegant look.
Helana har 3 mm härdat glas i sidorna och 10 mm polykarbonat i taket, vilket reducerar kondens och ger ett minimalt värmetapp
genom taket.
Det levereras med en kraftig bottenprofil så det behövs ingen sockel för uppställningen av detta hus.
Den dubbla skjutdörren är låsbar och kan monteras på endera gaveln eller på långsidan.
Huset levereras med stuprör.
Gemensamt för alla storlekar är:
Höjd framkant 187 cm.
Höjd bakvägg 239 cm.
Storlek 8,6 m²:
Längd 334 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
Storlek 10,2 m²:
Längd 397 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
Storlek 11,9 m²:
Längd 460 cm, djup 266 cm. 2 takfönster.
27,995.00 kr – 37,550.00 kr

Ida Vitavia Väggväxthus 0,9 - 7,8 m²
Modellen Ida från Vitavia är konstruerade för att placeras intill en vägg och finns från 0.9 m² upp till 7,8 m².
De mindre modellerna är designade att passa balkonger eller små trädgårdar och är perfekta för plantor, frön och värmeälskande
grödor.
De mindre modellerna 0,9 och 1,3 m² levereras med 4mm polykarbonat och profilerna kommer olackerade (aluminium) eller
grönlackerade.
Till Ida väggväxthus 3,3 m² kan man välja 4 mm polykarbonat eller 3 mm glas och profilerna kan fås olackerade (aluminium) eller
grönlackerade.
De större modellerna, 5,2 6,5 och 7,8 m² levereras med 6 mm polykarbonat i taket och 3 mm glas i sidorna och olackerade
profiler.
Modellen Ida har takränna, lättlöpande skjutdörr och hög totalhöjd.
Genom att komplettera med hyllor ökar odlingsytan betydligt.
Till Ida väggväxthus 0,9 m² och 1,3 m² passar inte vitavias ordinarie hyllor utan det finns en speciellt anpassad hylla. Välj till Hylla
900/1300 i dropdown-menyn för dessa storlekar om du vill beställa hylla till dessa. Hyllan har två stycken hyllplan och måtten är
60x60 cm
Till övriga Ida väggväxthus används samma hyllor och tillbehör som till de fristående växthusen från Vitavia. Du hittar dessa under
tillbehör i toppmenyn.
Storlek 0,9 m²:
Djup 0,69 cm, längd 132 cm 1 takfönster.
Höjd framkant 152 cm, Höjd bakvägg 184 cm
Storlek 1,3 m²:
Djup 69 cm, längd 194 cm. 1 fönster.
Höjd framkant 152 cm, Höjd bakvägg 184 cm
Storlek 3,3 m²:
Djup 130 cm, längd 257 cm. 1 fönster.
Höjd framkant 165 cm, Höjd bakvägg 222 cm
Storlek 5,2 m²:
Djup 201 cm, längd 262 cm. 1 fönster.
Höjd framkant 169 cm, Höjd bakvägg 221 cm
Storlek 6,5 m²:
Djup 201 cm, längd 324 cm. 2 fönster.
Höjd framkant 169 cm, Höjd bakvägg 221 cm
Storlek 7,8 m²:
Djup 201 cm, längd 387 cm. 2 fönster.
Höjd framkant 169 cm, Höjd bakvägg 221 cm
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4,440.00 kr – 14,200.00 kr
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Vinkelväxthus
Sirius - Växthus Vitavia 13 m²
Växthus lusthus eller Orangeri? Sirius från Vitavia kan fungera som alla tre.
mycket rymligt så att både människor och växter trivs här.

Den generösa takhöjden om 2,52 m gör huset

Huset levereras med 3 mm härdat glas utan skarvar mellan profilerna. Härdat glas är sex gånger starkare än vanligt glas.
Glasen fästes med en gummilist vilket ger ett tätt och värmehållande växthus.
Huset har dubbla skjutdörrar vilka kan placeras på vilken av de tre gavlarna man vill.
Sirius har hela fyra takluckor vilket ger möjlighet till ett bra luftflöde och god ventilation även de varmaste av dagar.
Sockel ingår i priset.
Storlek 13 m²:
Huvudbyggnad: 257 x 384 cm
Ingångsparti: 257 x 126 cm
Takfotshöjd 157 cm Totalhöjd 252 cm
34,300.00 kr – 37,700.00 kr
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Tillbehör Växthus
Skuggnät Växthus
Vitavias skuggnät skyddar mot solens strålar på sommaren men fungerar även som isolering mot kyla på natten och kyliga dagar.
Den reducerar även nedkylningen på natten. Det monteras lätt med upphängningskrokar och en wire som ingår.
Levereras komplett med:
- 4 st upphängningskrokar
- 1 st wire ca 8,5 m
- 4 st vinkelformade beslag för montering i gavelprofiler
335.00 kr

Skuggpasta
Skuggpasta till växthus. 0,75 l
399.00 kr

Växtbelysning
Beställ växtbelysning till ditt växthus på Gemma Led.

Elektrisk värmare. Frostvakt Växthus.
Elektrisk värmare, frostvakt, växthus vitavia
Ger tillskottsvärme när det är risk för frost eller om man bara vill få det lite varmare i växthuet vid något tillfälle.
Kan användas som kylfläkt på sommaren.
Effekt: 2kW
990.00 kr

Fotogenvärmare växthus
När man vill utnyttja växthuset tidigt på våren eller sent på hösten eller vill undvika köldknäppar är denna fotogenvärmare smidig.
Speciellt om växthuset står långt borta från dragen el.
Effekt: 1500W
Kan även användas med petroleum eller lampolja.
1,440.00 kr

Automatiskt bevattningsset. Hydromat
Droppbevattning är det skonsammaste och effektivaste sättet att vattna plantorna på.
Hydromat arbetar helt automatiskt utan behov av elektricitet. Hydromat levereras med termostatventil och 50 droppinnar.
Termostatventilen ser till att det tillförs mer vatten när det är varmt och mindre när det är kyligt. Anläggningen monteras på en
vattenkran.
Med automatisk bevattning blir växthuset väldigt lättskött och växterna får en jämn fuktighet.
Kategori: Automatisk bevattning växthus
1,400.00 kr

Tillbehörsset Hydromat
EXTRA TILLBEHÖR till automatiskt bevattningsset hydromat
Extra droppslang 15 m
Extra droppinar 15 stk.
Extra fordelarrör 5 stk.
Extra forgreningsrör 5 stk.
Extra matarslang 10 m
399.00 kr
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Hygrometer
För hög luftfuktighet ökar risken för tillväxt av svamp och plantsjukdomar samt alger i drivhuset.
Vitavias hygrometer kontrollerar och mäter luftfuktiheten i växthuset.

119.00 kr

Jordtermometer
En jordtermometer kontrollerar och mäter jordens temperatur i växthuset.
Jordtemperaturen är viktig så man kan avgöra när olika växter kan planteras ut.
Till exempel kräver gurkor en jordtemperatur på 18 grader C för att kunna ta upp näringssalter ur jorden.
229.00 kr

Min/Max termometer
Visar aktuell temperatur och kontrollerar och mäter min och max temperaturen över en period i växthuset.
199.00 kr

Termometer
Vitavias termometer hänger du lätt upp i växthuset för att hålla koll på temperaturen
119.00 kr

Stuprörssats. Vitavia
Stuprörssats som passar alla Vitavia växthus som saknar stuprör.
Röret har standardstorlek, 32 mm, och kan lätt byggas ut vid behov.
Innehåll
- 2 rör (32 mm diameter)
- 2 stopp för motsvarande ände
272.00 kr

Uppbindningskrok
Uppbindningskrokar som vrids in i skåran på insidan av växthuset eller lusthuset och du kan sedan enkelt fästa ett snöre i kroken
för att binda upp växter. Passar alla växthus.
89.00 kr

Växthusrengöring. Vitavia
När säsongen är över, bör växthuset rensas invändigt och torkas av omsorgsfullt invändigt för att få bort eventuella alger
skadedjur och svampangrepp.
Vitavia växthusrengöring användes med fördel för rengöring av växthuset höst och vår inför årets odlingssäsong.
Den är effektiv och tar samtidigt bort oönskade mikroorganismer på ett skonskamt sätt, utan att skada dina plantor.
Vitavias rengöring innehåller inte blekmedel, fosfor, klor eller liknande. Den är biologiskt nedbrytbar och eventuella rester
omvandlas till vatten och koldioxid.
Flaskan innehåller 1 liter och räcker länge.
295.00 kr
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Odlingsbord
Aluminiumbord i robust konstruktion. Lätt att montera, passar till alla Vitavia växthus.
Finns även grön eller svartlackerade
Fakta
Längd: 1,20 m
Bredd: 0,52 m
Höjd 0,76 m
1,150.00 kr – 1,490.00 kr

Odlingsbord med hylla
Aluminiumbord i robust konstruktion med extra hyllplan. Lätt att montera. passar till alla Vitavia växthus. Det finns även en överdel
att beställa som extra tillbehör.
Alla borden finns även grön eller svartlackerade
Fakta
Längd: 1,20 m
Bredd 0,52 m
Höjd 0,76 m
1,440.00 kr – 1,880.00 kr

Aluminiumhylla till växthus
Aluminiumhylla i underhållsfri aluminium till växthus. Passar alla växthus från Vitavia och Nordiska hobbydrivhus.
Kan eftermonteras, beslag medföljer.
Kan även fås svart eller grönlackerad.
Fakta
Längd: 1,22 m
Bredd: 0,15 m
700.00 kr – 870.00 kr

Aluminiumhylla till växthus. Fällbar
Fällbar aluminiumhylla i underhållsfri aluminium. Kan även fås svart eller grönlackerad.
Hyllan kan eftermonteras ock monteringsbult medföljer. Fälls enkelt ned för att senare under säsongen ge plats till höga plantor så
som tomater.
Fakta
Längd: 1,20 m
Bredd: 0,30 m
600.00 kr – 770.00 kr

Odlingsbord, fällbart
Ett fällbart odlingsbord i aluminium ger maximal flexibilitet. Det fästes direkt i växthusets profiler och kan lätt fällas undan när det
inte används. Finns även svart eller grönlackerat.
Fakta
Längd: 1,20 m
Bredd: 0.50 m
Höjd: 0,75 m
890.00 kr – 1,200.00 kr

Hyllkonsoler till växthus
Hyllkonsoler för dig som vill göra egna hyllor t.ex. i trä. Hyllkonsoller levereras i par med bult och mutter som behövs för
monteringen. Passar alla växthus från Vitavia och Nordiska hobbydrivhus
Djup 25 cm

210.00 kr

Automatisk fönsteröppnare ventomax
Automatisk fönsteröppnare Ventomax
Med en automatisk fönsteröppnare behöver du inte passa temperaturen i växthuset utan du monterar fönsteröppnaren på fönstret
och så öppnas fönstret automatisk vid en viss temperatur. Du kan reglera vid vilken temperatur fönstret ska öppnas genom att
vrida på fönsteröppnarens kolv.
Automatisk fönsteröppnare ventomax är en enkel och smidig automatisk fönsteröppnare som kan monteras på alla snedställda
öppningsbara takfönster till aluminiumväxthusen som säljs på glashusen.se
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Ventomax har en lyftkraft på 70 N (7 kg)
Ventomax passar således inte till modellerna Lusthus Solid, Deluxe, Royale eller till Royale Väggväxthus / uterum eller andra
modeller som har lodrätta fönster.
Ventomax passar heller inte till stålväxthus (t.ex. strong, arrow fermer etc ) eller andra modeller som har tyngre fönster.
Ventomax är tillverkad i rostfritt stål och fungerar helt utan el då det är ett ämne inne i kolven som expanderar när temperaturen
stiger och därmed får fönsteröppnaren att öppna fönstret.

420.00 kr

Hylla växthus Fästes på valfri vägg av polykarbonat
Hylla växthus Fästes på valfri vägg av polykarbonat
600.00 kr

Solar soldriven växthusventilation, Solarfan
Riktigt varma dagar kan man vilja vädra ut den varma luften i växthuset snabbare än bara genom att öppna fönster eller dörrar.
Då är solar soldrivna växthusventilation det rätta valet.
Med solpaneler som driver ventilationen ventileras den varma luften ut, just när det behövs som bäst, d.v.s. när solen ligger på.
Även mycket användbart om man vill använda växthuset eller lusthuset som ett uterum och vill sitta och koppla av utan att bli
stekt.
Vitavia Solarfan växthusventilation har hög kapacitet –Den mellersta storleken 610X610 MM ventilerar t.ex. ut 135 m³ luft /timme.
Det innebär att i ett 10 m² stort växthus byts all luft ut ca 4-6 gånger per timme.
Andra fördelar är att den reducerar innetemperaturen och kondensbildning i växthuset/uterummet, då den fuktiga luften sugs ut.
Solarfan är utrustad med en on/off knapp så att ventilationen kan stängas av om så önskas.
5 olika storlekar ger möjlighet till montering i de flesta växthusen på marknaden.
– Monteras istället för glas eller polykarbonat i de öppningsbara takluckorna. Kan monteras i efterhand.
Finns i storlekarna :
600 x 544 mm
610 x 559 mm
610 x 610 mm
700 x 610 mm
555 x 870 mm
3,400.00 kr – 4,440.00 kr

Automatisk fönsteröppnare Megavent
Megavent automatiska fönsteröppnare är mycket kraftfull automtisk fönstervädring som kan monteras på alla fönster och är
speciellt anpassad för växthus med tunga fönster t.ex. växthus i stål istället för aluminium t.ex. alla våra växthus från tillverkaren
volya ( strong, arrow, fermer etc. )
Samtidigt är den mycket kompakt och utrymmeseffektiv.
Man kan lätt justera vid vilken temperatur man önskar att den ska öppna upp fönstret. Den kraftfulla fjädern gör att fönstret hålls
på plats även vid händelse av blåst.
Megavent automatiska fönsteröppnare är tillverkad i aluminium och har en lyftkraft på 120N
(12 kg)
Man kan ställa in den att öppna fönstret inom ett intervall mellan 17 - 25 grader Celcius och maximal öppning (40 cm) sker när
temperaturen når upp till 30 grader Celcius.
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1,295.00 kr
Beställ på glashusen.se eller kontakta oss på 070-6035335 info@glashusen.se om du har några frågor eller vill beställa.

