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Vinterhager Sørlandet
Drømmer du om en vinterhage eller en hagestue? Vi leverer løsninger så du kan ha et lunt sted 
på gode sommerdager som beskytter mot vær og vind, så du kan nyte sommeren din. Vi leverer 
både isolerte og uisolerte bygg. 

Vi realiserer vinterhagedrømmen til våre kunder som ønsker helisolerte bygg som slipper 
naturen på utsiden inn og gir lune og hyggelige rom, hele året. Rom hvor planter og vekster 
elsker å bo og leve og rom som blir husets samlingssted også om vinteren.

I denne brosjyren finner du noen standardiserte bygg, samt informasjon om hvordan vi kan 
skreddersy din vinterhagedrøm. Vi har en tanke om at hvert hjem, hus og tomt er unik. Det skal 
ikke koste mye ekstra å finne en tilpasning som passer ditt prosjekt. Våre leverandører er 
fleksible og har en maskinpark hvor kundetilpasning er standarden. Der er derfor rimelig å få 
det slik du ønsker. 

Vinterhager Sørlandet er totalleverandør av vinterhager, hagestuer og innglassing. Vi tilbyr også 
deler som vinduer, dører, tak og glassprodukter til kunder som vil gjøre jobben selv. 

I vår showrom på Bergemoen i Grimstad står en rekke av våre modeller utstilt. 

Velkommen til oss for inspirasjon og hjelp.

Hagestuer av høy kvalitet
Nordic Garden Buildings er en av våre mye brukte leverandører. Du finner mange forslag i 
katalogen, prisene finner du på våre nettsider. Ofte er det rom for modifiseringer på modellene. 
Byggene er designet for å ha lang holdbarhet, samt trenge lite vedlikehold. Et kjennetegn for 
denne produsenten er flotte bygg, med kreativt design og med øye for detaljer. Stilmessig har de 
et bredt utvalg. 

Nordic Garden Buildings er ledende leverandør på isolerte PVC-u bygg. Med doble isolerglass 
og profiler som ikke falmer eller blir porøse, får du et bygg i høy kvalitet.

Vi har også et samarbeid leverandørene Halle, Aluscand, Tomstad, RKC, Modplan og Farstad.

Besøk vår nettbutikk: 

www.vinterhagersorlandet.no
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Hagestue på egne mål
Når man skal sette opp hagestue kan man enten kjøpe en ferdig pakke, eller skreddersy hagestuen etter 
egne  ønsker. Velg mellom tre ulike materialer, PVC, aluminium og tre. Alle har sine fordeler og 
ulemper, vi hjelper deg å velge etter behov og budsjett. Til alle tre materialene kan du velge mellom klart 
og sotet glass, eventuelt en kombinasjon, begge varianter kan fåes med selvrensende egenskaper. Videre 
kan man velge mellom flere farger på profilene. 

Dersom du sender oss en enkel skisse med mål, eventuelt bilder og mål av der hagestuen skal plasseres, 
kan vi lage et prisoverslag. Du finner en mal på våre nettsider. I neste fase kommer vi hjem til deg for 
åta nøyaktige mål før hagestuen settes i produksjon. Tre er som regel det rimeligste alternativet, 
etterfulgt av PVC og aluminium. 

Mange valgmuligheter kan imidlertid fort skape hodebry. Vi i Vinterhager Sørlandet sitter med en bred 
faglig kompetanse, og vi vet at flere valgmuligheter øker sannsynligheten for at du får akkurat det du 
ønsker deg. Kom til oss med dine ønsker og behov så skreddersyr vi den ideelle løsningen for deg. Den 
beste investeringen er den som faktisk blir brukt.

lsolert PVC
PVC er et kvalitetsmateriale som ikke gulner eller blir porøst. Vi har et stort utvalg av elementer, som 
gjør det mulig å kombinere dem sammen til den størrelsen man ønsker. Kunder forteller at de er 
utrolig fornøyd med hagestuer i dette materialet, og at de ofte samles i den med venner om kvelden. 

Frittstående 
I en frittstående hagestue brukes tre tette kamme re og fem centimeter tykke profiler. Her får man mye 
for pengene. Hovedregelen er at man ikke trenger å søke byggetillatelse for et bygg inntil 50 
kvadratmeter, men det finnes unntak. Undersøk derfor alltid gjeldende regler i din kommune.

Inntil vegg 
Bygger man inntil vegg brukes syv centimeter tykke profiler, noe som gir bedre isoleringsevne enn i 
frittstående bygg. Man bruker også fem tette kammer istedenfor tre som i frittstående. Det er 
galvanisert stål inne i profilene for å øke styrken. Alle glass er isolerte, graden av isoleringsverd i kan 
fritt justeres. 

Fordeler Ulemper
•  Ikke brutt kuldebro•Trenger minimalt vedlikehold

• PVC isolerer mye bedre enn aluminium
• Mye bygg for pengene
•Resirkulerbart
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Aluminium 

Er man ute etter en hagestue med innovativt og moderne design, kan man velge aluminium. Det er et 
materiale som har lang levetid og som krever minimalt med vedlikehold. På grunn av sine sterke egenskaper 
er rammen smal, noe som gjør at man får mer lys inn i hagestuen og bedre utsikt ut. 70 -80 prosent av 
aluminium kan dessuten gjenvinnes, noe som gjør det til et godt valg for miljøet. 

Uisolert 
En uisolert hagestue holder vær og vind ute, og glasset gir en oppvarmende effekt. Den er primært til bruk om 
sommeren, og gjør at du kan forlenge sesongen. Ved ekstremt sterk vind kombinert med regn kan det komme 
inn vann, da skyvedørene har børster som skal holde vind og vann ute. 

Vår/høst isolert 
Ønsker man å bruke hagestuen tidlig vår og utover høsten, kan dette være et godt alternativ. Man bruker da 
isolert glass, mens rammene er de samme som på den uisolerte. Ulempen er at man ikke får brutt kuldebro, 
det gjør at temperaturen senkes noe og man kan oppleve kondens. 

Isolert 
Skal man bruke hagestuen hele året, bør man velge isolert aluminium. Her er både glass og ramme isolert, 
rammene er derfor noe bredere enn i de to andre variantene. Skyvedøren er helt tett for vann og vind, og 
hagestuen holder godt på varmen uansett årstid. Er man ute etter en hagestue med innovativt og moderne 
design, kan man velge aluminium. Det er et materiale som har lang levetid og som krever minimalt med 
vedlikehold. 

Fordeler 
• Lang levetid
• Stort utvalg i farger
• Ingen rust eller råteproblemer
• Vedlikeholdsfritt (trenger kun å vaskes)

Ulemper 
• Ikke brutt kuldebro på uisolert og vår/høst 
isolert
• Den isolerte varianten er den dyreste 
hagestuen på egne mål

Tre 
Som materiale er tre både tradisjonelt og tidløst. Det gir en lun og harmonisk opplevelse av vinterhagen. 
Tre er lett å behandle, og kan enkelt bearbeides til den stilen man måtte ønske. Ved riktig bruk og 
vedlikehold har det også svært god holdbarhet. Man kan velge mellom klart og sotet glass, begge varianter 
kan fåes med selvrensende egenskaper. 

Vanligvis er tre det rimeligste alternativet, i tillegg er det en fornybar ressurs som kan gjenvinnes og 
gjenbrukes. Tre motvirker drivhuseffekten ved å lagre Co2, og det er det sterkeste byggematerialet i 
forhold til vekt. 

Fordeler Ulemper 

• Vedlikehold
• Levende materiale
• Kraftigere reisverk tar mer av lyset

• Fuktregulerende
• Temperaturregulerende
• Svært gode akustiske egenskaper
• Svært gode isolerende egenskaper
• Lokale materialer
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Vi tegner din hagestue 
Vi har en egen tegnestue hvor vi designer og lager tegninger på hagestuer, 
paviljonger og oransjerier. På den måten får du et bygg som er helt tilpasset 
dine behov. Fyll gjerne ut malen på våre nettsider, eller send oss en skisse. Her 
ser du noen eksempler på bygg vi har tegnet: 
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MADISON Produktbeskrivelse 

To PVC-u skyvedører og lo not og fjær 
panelvegger bak som kan byttes ut med glass om 
ønskelig. Skyvedør, flerpunktslås og utvendig 
vannbrett. Velg mellom polykarbonat tak og sort 
skifer look. 

Modell 
Størrelse 

(Høyde x Bredde x Dybde) 

1900 2.31m x 1.90m x 1.90m 

2200 2.45m x 2.20m x 2.20m 

2500 2.50m x 2.50m x 2.50m 

2800 2.49m x 2.80m x 2.80m 

3100 2.50m x 3.10m x 3.10m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for 
eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått 
bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

2 takalternativer 

Flerpunktslås 

4 fargealternativer 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativer 

Standardfarger 

• • 
Hvit Eik Svart 

• 
GrO 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Tåler kraftig regn, 
snø og vind. Våre vinterhager er laget av PVC-u, noe som gjør 
produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat og skifer look. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Du kan velge mellom fire farger - hvit, svart, grå eller eik. 
Innvendig er bygget alltid hvitt. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre vinterhager vil ikke råtne 
eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Det er ikke mulig å få takrenne og nedløp til denne modellen. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumfarge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra tak 
til gulv). 

Fargevalg polykarbonat Fargevalg tak 

• ■ ■ 
Opal Bronse (u!s,den) Svor! Grb 

Opol (innsiden) 

MAN HATT AN Pro du kl beskrivelse 

Skyvedør i front med ett sidepanel i 
glass på hver side, Glass i full høyde 
plassert mot fronten av bygningen på 
hver sidevegg, to låsbare vinduer, lav 
aluminiumsterskel og utvendig 
vannbrett. 

Modell 

TYPE 1 

2800 
3400 
4000 

TYPE 2 

2800 
3400 
4000 
4600 
5200 

TYPE 3 

2800 
3400 
4000 
4600 
5200 
5650 

Størrelse 

(Høyde x Bredde x Dybde) 

2.44m x 2.80m x 1.90m 
2.44m x 3.40m x 1.90m 
2.44m x 4.00m x 1.90m 

2.44m x 2.80m x 2.20m 
2.44m x 3.40m x 2.20m 
2.44m x 4.00m x 2.20m 
2.44m x 4.60m x 2.20m 
2.44m x 5.20m x 2.20m 

2.44m x 2.80m x 2.80m 
2.44m x 3.40m x 2.80m 
2.44m x 4.00m x 2.80m 
2.44m x 4.60m x 2.80m 
2.44m x 5.20m x 2.80m 
2.44m x 5.65m x 2.80m 

illJ I ff1 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig 
mål for møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes 
til grunnarbeid, for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid 
leveres etter at du har fått bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

I taktype 

Flerpunktslås 

4 fargealternativer 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativer

Standardfarger 

• 
Hvit Eik 

• 
Svor! 

• 
Grå 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Tåler kraftig regn, 
snø og vind. Våre vinterhager er laget av PVC-u, noe som gjør 
produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Svart, grå eller rød skifer look, inkludert ett glasselement. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Du kan velge mellom fire farger - hvit, svart, grå eller eik. 
Innvendig er bygget alltid hvitt. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre vinterhager vil ikke råtne 
eller  trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne bak er inkludert. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumfarge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra tak 
til gulv). 

Fargevalg tak 

■■ 
Svorl Grå 

11



12

BROADWAY Produktbeskrivelse 

Skyvedør med sidepanel i glass på 
begge sider. Ekstra vindu med 
åpningsventiler på hver side. Panel i 
full høyde på sidene og baksiden av 
bygningen. 

Modell 

TYPE 1 

2800 
3400 
4000 

TYPE 2 

2800 
3400 
4000
4600 
5200 

TYPE 3 
2800
3400 
4000 
4600
5200 
5650 

Størrelse 
(Høyde x Bredde x Dybde) 

2.50m x 2.80m x 1.90m 
2.50m x 3.40m x 1.90m 
2.50m x 4.00m x 1.90m 

2.50m x 2.80m x 2.20m 
2.50m x 3.40m x 2.20m 
2.50m x 4.00m x 2.20m 
2.50m x 4.60m x 2.20m 
2.50m x 5.20m x 2.20m 

2.50m x 2.80m x 2.80m 
2.50m x 3.40m x 2.80m 
2.50m x 4.00m x 2.80m 
2.50m x 4.60m x 2.80m 
2.50m x 5.20m x 2.80m 
2.50m x 5.65m x 2.80m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig 
mål for møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til 
grunnarbeid, for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid 
leveres etter at du har fått bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt gloss 

1 takalternativ 

Flerpunktslås 

4 fargealternativer 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativer 

Standardfarger 

Hvit Eik 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Tåler kraftig regn, 
snø og vind. Våre vinterhager er laget av PVC-u, noe som gjør 
produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

LEKA EPDM isolert toksystem - FLATT TAK 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Du kan velge mellom fire farger - hvit, svart, grå eller eik. 
Innvendig er bygget alltid hvitt. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre vinterhager vil ikke råtne 
eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Inkludert med bygget 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 

premiumfarge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra tak 
til gulv). 

• • 
Svart Grå 

Bygg på en bod 

Sir: H:2,20m x 8:1.20. 
Bygg på vinterhagen. I denne boden 
kan du lagre hagemøbler eller andre 
verdifulle ting på en trygg måte. 
Påbygget er helt tett med paneler på 
alle sider og egen dør. 

PAVILJONG 

EVIA 

EVIA P1100 

Åttekantet form. En dobbeltdør med 
flerpunktslåser, to låsbare vinduer, justerbare 
dørhengsler, lav aluminiumsterskel, utvendig 
vannbrett og tak i polykarbonat. 

EVIA P1300 

Åttekantet form. En dobbeltdør med 
flerpunktslåser, to låsbare vinduer, justerbare 
dørhengsler, lav aluminiumsterskel, utvendig 
vannbrett og tak i polykarbonat. 

Modell 

P1100 

P1300 

Størrelse 
(Høyde x Bredde x Dybde) 

2.90m x 2.65m x 2.65m 

3.00 m x 3.13m x 3.13m 

,,...,.,..... ......
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Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, 
for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har 
fått bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

Polykarbonat tak 

Flerpunktslåser 

Fargevalg 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Standardfarger 

Hvit Eik 

• 
Svart 

Fargevalg polykarbonat 

• 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Tåler kraftig 
regn, snø og vind. Våre paviljonger er laget av PVC-u, noe 
som gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Våre paviljonger er isolert, slik at de holder bedre på 
varmen om vinteren. 

Polykarbonat kommer i flere fargealternativer

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Bygget ser virkelig 
bra ut, og du trenger aldri å male det. 

Det er ikke mulig å få takrenne til dette bygget. 

• 
Grå 

Opal Bronse (utside) Bronse Klar 
0 pa I (innside) 
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PAVILJONG 

BONDI 

BONDI Produktbeskrivelse 

Åttekantet form, PVC-u rammer, dobbelt 
sikkerhetsglass, en dobbeltdør med 
flerpunktslåser, to låsbare vinduer, justerbare 
dørhengsler, lav aluminiumsterskel og utvedig 
vannbrett.

Modell 

P1200 

P1400 

P1600 

P1800 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

2.91m x 2.89m x 2.89m 

3.02m x 3.38m x 3.38m 

3.14m x 3.86m x 3.86m 

3.25m x 4.34m x 4.34m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for møbler 
og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for eksempel 
betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått bekreftelse på 
bestillingen. 

PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternativer 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativ 

Standardfarger 

Hvit 

• • 
Rosewood Eik 

Fargemuligheter tak 

■■ 
Svart Grå 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre paviljonger er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, skiferlook eller glasstak. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre paviljonger vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne og nedløp er integrert i denne bygningen. 

Du kon oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumforge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lak til gulv). 

•• 
Svart Grå 

Glasstak 

Deluxe 

Fargemuligheter polykarbonat 

• 
Opal Bronse (utside) Bronse 

0 pa I (innside) 
Klar 

PAVILJONG 

MAN LY 
PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternat iver 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Farge på sprosser: Hvite rammer med hvit sprosse. Rosewood på hvite rammer 
med rosewood sprosse. Eik på hvite rammer med golden oak på sprosse. Svart, grå 
eller grønn på hvite rammer med sprosser i krom.

MAN LY Produktbeskrivelse 

PVC-u-rammer, åttekantet form, dobbelt 
sikkerhetsglass som inneholder en buet sprosse 
mellom glassene øverst. Paneler nederst. En 
dobbeltdør med flerpunkts låser, to låsbare 
vinduer, justerbare dørhengsler og lav 
aluminiumsterskel med tak i polykarbonat. 

Modell 

P1200 

P1400 

P1600 

P1800 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

2.91m x 2.89m x 2.8gm 

3.02m x 3.38m x 3.38m 

3.14m x 3.86m x 3.86m 

3.25m x 4.34m x 4.34m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for møbler 
og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for eksempel 
betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått bekreftelse på 
bestillingen. 

Premium fargealternativ 

Standardfarger 

• • 
Hvit Rosewood Eik 

Fargemuligheter tak 

■■ 
Svart Grå 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre paviljonger er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk Ialt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, skiferlook eller glasstak. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre paviljonger vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne og nedløp er integrert i denne bygningen. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumfarge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra tak 
til gulv). 

Fargemuligheter polykarbonat 

•• • • 
Svart Grå Opal Bronse (utside) Bronse Klar 

0 pa I (innside) 

Glasstak 

Deluxe 
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STRUKKET PAVILJONG 

BALMORAL 
PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternat iver 

Farge på innebygd sprosse: Hvite rammer med hvit sprosse. Rosewood PVC-u profiler 
på hvite rammer med rosewood sprosse. Eik på hvite rammer med 
galden oak på sprosse. Svart, grå eller grønn på hvite rammer med 
sprosser i krom. Takrenne og nedløp 

BALMORAL Produktbeskrivelse 
Premium fargealternativ 

Dobbelt sikkerhetsglass med sprosser, og 20 cm. 
PVC-u panel nederst. Dobbeltdør med 

flerpunktslåser, fire låsbare vinduer, justerbare 
dørhengsler, lav aluminiumsterskel og utvendig 

vannbrett. 

Modell 

Pl000 

Pl400 

Pl600 

Pl800 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

2.98m x 4.09m x 2.90m 

3.02m x 4.78m x 3.38m 

3.17m x 5.06m x 3.86m 

3.17m x 5.46m x 3.86m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for møbler 
og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for eksempel 
betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått bekreftelse på 
bestillingen. 

Standardfarger 

• • 
Hvit Rosewood Eik 

Fargemuligheter tak 

■ 
Svart Grå 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre paviljonger er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, glasstak eller skiferstil. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre paviljonger vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne bak på bygningen er inkludert. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumforge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lak til gulv). 

Fargemuligheter polykarbonat 

•• •
Svart Grå Opal Bronse (utside) Bronse Klar 

Opal (innside) 

Glasstak 

Delu,ce 

ORANSJERI 

BERKSH IRE 

BERKSHIRE Produktbeskrivelse 

Dobbeltvinduer med sikkerhetsglass i PVC-u
rammer fra gulv til tak. Rektangulær form, en 
dobbeltdør med flerpunktslåser, to låsbare 
vinduer, justerbare dørhengsler, lav 
aluminiumsterskel og utvendig vannbrett. 

Modell 

1200 

1400 

1500 

1700 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

2.53m x 3.20m x 2.40m 

2.53m x 4.00 x 3.00m 

2.53m x 4.50m x 3.00m 

2.53m x 5.00m x 3.00m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for 
eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått 
bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternat iver 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativ 

Standardfarger 

• • 
Hvit Rosewood Eik 

Glasstak 

Delu,ce 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre oransjerier er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, glasstak eller skiferstil. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre oransjerier vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne bak på bygningen er inkludert. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumforge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lak til gulv). 

Fargemuligheter polykarbonat 

•• •
Svart Grå Opal Bronse (utside) Bronse Klor 

Opal (innside) 
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ORANSJERI 

OXFORDSHI 

OXFORDSHIRE Produktbeskrivelse 

En dobbeltdør med flerpunktslås, to låsbare 
vinduer, justerbare dørhengsler, lav 
aluminiumsterskel, utvendig v annbrett og to 
manuelle takvinduer. 

Modell 

1500 

1500 

2000 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

3.09m x 5.00m x 3.50m 
(dybde inkl. utstikk) 

3.25mm x 5.00m x 4.00m 
(dybde inkl. utstikk) 

3 .41m x 5.00m x 4 .50m 
(dybde inkl. utstikk) 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for 
eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått 
bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternat iver 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativ 

Standardfarger 

• • 
Hvit Rosewood Eik 

Fargemuligheter tak 

■ 
Svart Grå 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre oransjerier er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, glasstak eller skiferstil. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre oransjerier vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne og nedløp er integrert i denne bygningen.

Du kon oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumforge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lok til gulv). 

Fargemuligheter polykarbonat 

•• •
Svart Grå Opal Bronse (utside) Bronse Klar 

Opal (innside) 

Glasstak 

Delu,ce 

ORANSJERI 

SOMERSET 

SOM ERSET Produktbeskrivelse 

Dobbeltvinduer med sikkerhetsglass i PVC-u
rammer fra gulv til tak. Rektangulær form, en 
dobbeltdør med flerpunktslåser, to låsbare 
vinduer, justerbare dørhengsler, lav 
aluminiumsterskel og utvendig vannbrett. 

Modell 

1500 

1700 

1900 

2400 

Størrelse 

(Høyde x bredde x dybde) 

3.13m x 4.50m x 3.50m 

3 .13m x 5.00m x 3.50m 

3.13 x 5.50m x 3.50m 

3.25m x 6.00m x 4.00m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for møbler 
og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, for eksempel 
betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått bekreftelse på 
bestillingen. 

PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargealternat iver 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium fargealternativ 

Standardfarger 

Hvit 

•• 
Rosewood Eik 

Fargemuligheter tak 

■■ 
Svart Grå 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre oransjerier er laget av PVC-u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, glasstak eller skiferstil. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre paviljonger vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne og nedløp er integrert i denne bygningen.

Du kon oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumforge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lok til gulv). 

•• 
Svart Grå 

Glasstak 

Delu,ce 

Fargemuligheter polykarbonot 

• 
Opal Bronse (utside) Bronse Klor 

Opal (innside) 
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DRIVHUS 

TORSA 

TORSA Full høyde 

PVC-u rammer med dobbelt sikkerhetsglass. 
Enkeltdør utstyrt med flerpunktslåser og lav 
aluminiumsterskel, to låsbare vinduer, en 
takventil med Bay liss autoåpner, utvendig 
vanbrett og klart tak i polykarbonat. 

TORSA Panel 

PVC-u rammer med dobbelt sikkerhetsglass 
og 400 mm panel nederst. Enkeltdør utstyrt 
med flerpunktslåser og lov 
aluminiumsterskel, to låsbare vinduer, en 
takventil med Bay liss autoOpner, utvendig 
vannbrett og klart tak i polykarbonat. 

Modell 

Full høyde 

Panel 

Størrelse 
(Høyde x bredde x dybde) 

2.55m x 2.40m x 3.20m 

2.55m x 2.40m x 3.20m 

rrmn 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, 
for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått 
bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC·u ·konstruksjon 

Dobbelt sikkerhetsglass 

Polykorbonottok 

Flerpunktslåser 

Standardfarger 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløpsrør 

Standardfarger 

Hvit Rosewood Eik 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre drivhus tåler 
kraftig vind, regn og snø.PVC-u er et materiale som er 
protisk talt vedlikeholdsfritt. Det gir deg et sikkert, sterkt og 
pålitelig drivhus som beskytter plantene dine mot frost. 

Et isolert drivhus holder bedre på varmen. 

Tilgjengelig i klort, flerlags polykorbonot, som gir den beste 
isolosionen. 

Sikre vindus- og dørlåser sørger for at planter og onnet 
inventar står trygt. 

Kan leveres i flere farger, men den innvendige fargen er alltid 
hvit. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. 

Takrenne og nedløpsrør er mulig å få som ekstrautstyr. 

Polykarbonat farge 

Svart Grå Klar 

DRIVHUS 

CRETE 

CRETE Produktbeskrivelse 

Rektangulær utforming. 1 enkeltdør med 
flerpunktslåser, justerbare dørhengsler, lav 
aluminiumsterskel, utvendig vannbrett og tak 
polykorbonot. To takvinduer med Bayliss 
automatiske vindusåpnere. 

Model 

Crete 

Størrelse 
(Heighl x Widlh x Deplh) 

3.03m x 3.00m x 4.00m 

Imperial 
(Heighl x Widlh x Deplh) 

9ft llin x 9ft lOin x 13ft lin 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, 
for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har fått 
bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKT 

PVC·u ·konstruksjon 

Dobbelt sikkerhetsglass 

Polykorbonattak 

Flerpunktslåser 

Standardfarger 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløpsrør 

Standardfarger 

Hvit Rosewood Eik 

FORDELER 

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre drivhus tåler 
kraftig, vind regn og snø.PVC-u er et materiale som er protisk 
talt vedlikeholdsfritt. Det gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig 
drivhus som beskytter plantene dine mot frost. 

Et isolert drivhus holder bedre på varmen. 

Tilgjengelig i klort, flerlags polykorbonot, som gir den beste 
isolosionen. 

Sikre vindus- og dørlåser sørger for at planter og onnet 
inventar står trygt. 

Kan leveres i flere farger, men den innvendige fargen er alltid 
hvit. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. 

Takrenne og nedløpsrør er mulig å få som ekstrautstyr. 

Polykarbonat farge 

Svart Grå Klar 
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ORANSJERI 

WILTSHIRE 

Wiltshire PLUSS har samme spesifikasjoner som Wiltshire, men har i 
tillegg sprosse til toppen av rammene og sprosser i krom eller gull i det 
øvre feltet. 

WILTSHIRE Produktbeskrivelse 

Wiltshire - 200 mm. PVC-u panel i bunnen. 
Dobbel dør, flerpunktslås, to låsbare vinduer, lav 
aluminiumsterskel og utvendig vannbrett. To 
manuelle takvinduer. 

Wiltshire Plus - Inkludert sprosser. 

Modell Størrelse 
(Høyde x bredde x dybde) 

Wiltshire 3.02m x 4.50m x 3.00m 

Wiltshire Pluss 3.02m x 4.50m x 3.00m 

Målene som er angitt viser innvendig størrelse, slik at du får riktig mål for 
møbler og innredning. Dette er IKKE mål som skal brukes til grunnarbeid, 
for eksempel betongsåle. Målene til grunnarbeid leveres etter at du har 
fått bekreftelse på bestillingen. 

PRODUKTER 

PVC-u konstruksjon 

Dobbelt glass 

3 takalternativer 

Flerpunktslås 

Fargevalg 

PVC-u profiler 

Takrenne og nedløp 

Premium colour options 

Standardfarger 

• 
Hvit Rosewood 

Fargemuligheter tak 

■ 
Svart Grå 

Eik 

FORDELER 

Robust og sterk. Våre oransjerier er laget av PVC~u, noe som 
gjør produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt. 

Isolert og stille, holder bedre på varmen om vinteren. 

Velg mellom polykarbonat, glasstak eller skiferstil. 

Flerpunktslås sørger for at inventaret står trygt. 

Alle farger er tilgjengelige med hvit innside som standard. 

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon. Våre oransjerier vil ikke 
råtne eller trenge maling. De verken krymper eller utvider seg. 

Takrenne og nedløp er integrert i denne bygningen. 

Du kan oppgradere denne modellen med Nordisk 
premiumfarge (kun tilgjengelig på modeller med glass fra 
lak til gulv). 

Fargemuligheter polykarbonat 

• • •
Svart Grå Opal Bronse (utside) Bronse Klar 

Opal (innside) 

Glasstak 

Delu,ce 

Premium fargeralternativer 

PREMIUM FARGER 

Du kan velge mellom en rekke premiumfarger: Grønn, antrasitt myk grå (uten trestruktur), irsk 
eik, stålblå, agalegrå og chartwell grønn. 

(Premiumfarger er kun tilgjengelig på modeller med glass fra tak til gulv) 

Våre PVC-u-rammer er designet for å være energieffektive og gi lite vedlikehold. 

TRESTRUKTUR - FARGER 

Du kan velge mellom en rekke flotte farger med realistisk trestruktur. Del går neslen ikke an å se 
forskJell på våre PVC-u-rammer med trestruktur og ekle Ire, men i motsetning til Ire krever disse 
minimalt vedlikehold. Del vil si al man slipper å pusse og male. 

Uansett hvilken farge du velger, kan du være trygg på al rammene er av høy kvalitet, 
energieffektive, har garanti og gir lite vedlikehold. 

VÆR OPPMERKSOM PÅ 

Irsk eik er KUN mulig å kombinere med skiferstil eller lekatak, den er ikke mulig å få til 

polykarbonal- eller glasstak. De andre premiumfargene kan kombineres med alle takalternativer. 

Fargekart 

Agalegrå 

Charlwell grønn 

Stålblå 

. "Tak med fargen irsk eik (glass eller polykarbonat) vil få en flat farge, og ikke med trestruktur. 

Antrasitt myk grå 

Irsk eik 

Grønn 
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INT�R�AG�R 
ØRLANDt:T d:' 

Du kan se flere av modellene utstilt 
i Sørlandets største showroom på 
Bergemoen i Grimstad. 

Velkommen til oss! 

Telefon: 90 83 74 75
E-post: post@vinterhagersorlandet.no
Adresse: Reddalsveien 15, 4886 Grimstad
Nettside: www.vinterhagersorlandet.no

www.vinterhagersorlandet.no




