
Drivhus



Drivhus av høy kvalitet
Våre drivhus er produsert av Janssens AluSystems.  De satser på kvalitetsprodukter, utviklet for 
kunder som legger vekt på det lille ekstra. Fabrikken ligger i Belgia, hvor de har produsert drivhus 
helt siden 1946. I dag produserer de hele 150 drivhus hver eneste uke.

Janssens AluSystems har gjennom årene tilegnet seg et godt rykte for sin innovasjon og design av 
høy kvalitet. Gjennom sitt store nettverk av distributører i Europa og USA er de blitt en av Nordens 
største leverandører av drivhus, orangerier og pergolaer.

Fakta:
• 4 mm herdet sikkerhets glass, som er 5-6 ganger sterkere enn
vanlig glass.
• 60 mm profil dybde (godstykkelse på 2-3 mm)
• Slitesterk pulverlakkering
• Vedlikeholdsfrie løsninger
• Stormsikre løsninger
• Ekstra sterke aluminiumsprofiler
• TUV godkjent system
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Vinterhager Sørlandet
Et drivhus kan være langt mer enn et drivhus. Tradisjonelt er det et veksthus der man dyrker 
planter som trenger er litt mer stabilt og varmt klima, men med litt tilpasninger kan det også 
brukes som et hyggelig oppholdsrom når temperaturene ute tilsier at det hadde vært greit med 
litt mer le og varme. Et drivhus er imidlertid ikke beregnet som et oppholdsrom om vinteren.

Vi tilbyr en rekke ulike modeller drivhus som både kan være frittstående og monteres inntil 
vegg. De fleste modellene kommer i flere størrelser og har mange valgmuligheter, dermed kan du 
tilpasse drivhuset etter dine behov. Vi hjelper deg med å se muligheter, ta gjerne med eller send 
oss bilder av området du ønsker å plassere drivhuset.

I tillegg til drivhus er Vinterhager Sørlandet totalleverandør av vinterhager og hagestuer. Vi 
tilbyr vinduer, dører, skyvedører, foldedører (PVC og aluminium) samt innglassing av terrasser. 

I vårt showroom på Bergemoen i Grimstad står en rekke av våre modeller utstilt. 

Velkommen innom for inspirasjon og en hyggelig prat!
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Helios Urban Hobby 
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UH12 162 cm x 236 cm 3,8 m2 181 cm 217 cm 23 ° 
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lncluded ✓ Optional X Not available

Helios Urban Victorian 
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UHV12 162 cm x 236 cm 3,8 m2 181 cm 217 cm 23 °
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