
Gavelmodul  
C och D
Mått: 310 x 150 cm
Sidohöjd: 204 cm 
Nockhöjd: 280 cm

Gavelmodul (förhöjd) 
Dh och Ch
Mått: 310 x 150 cm
Sidohöjd: i grunden 204 cm, 
välj sedan +30, +60 eller +90 
cm extra förhöjning.
Nockhöjd: i grunden 280 cm, 
ökar lika mycket som 
sidohöjden. 

Förlägningssektion 
E Mått: 310 x 74 cm 
 Sidohöjd: 204 cm 
 Nockhöjd: 280 cm
Eh Mått: 310 x 74 cm 
 Sidohöjd: 204 cm 
 Nockhöjd: 280 cm, med 
 möjlighet till +30, +60 eller 
 +90 cm extra förhöjning.

Spektakulärt orangeri av högsta kvalitet  
- med många möjligheter.

Letar du efter ett orangeri eller växthus med 
extra volym och även möjlighet att kombinera 
sektioner i olika nivåer?
   Classicums vackra Orangerisystem har olika 
kombinationsmöjligheter. Orangeriet finns som 
fristående och mot vägg. Olika sidohöjder och 
takutformning gör att du kan bygga ett helt 
unikt orangeri. Du kan välja mellan fyra olika 
gavelmoduler och två sidohöjder (204 cm och 
293 cm), varav det övre höjdmåttet kan justeras 
nedåt. Aluminiumsockel ingår alltid.
   Med Orangerisystemet får du ett socialt rum 
där det blir lätt att bjuda in nära och kära som får 
möjlighet att samsas med stora medelhavsträd, 
vilka trivs ypperligt med den stora luftvolymen 
som blir ifall du väljer någon av de högre 
modulerna.

Vi hjälper dig gärna med förslag och offert. 
Visa oss lite bilder på din trädgård och ditt 
boningshus - så tar vi tillsammans fram den 
modell som lämpas sig bäst efter dina önskemål!
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H1 = 204 cm / H2 = 278 cm H1 = 293 cm  / H2 = 367 cm
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Orangeri Professional

Diameter

310 cm

Priser er eksklusiv startgebyr og fragt kr. 8.750

Dimensioner: Alle sektioner er 74 cm brede. Eksempelvis: Sektion C er 154 x 310 cm. Sektion E er 74 x 310 cm. Sektion Ch er 154 x 310 cm.  

Pristillæg på 20 % ved bredde på 37 cm. H1= tagrendehøjde. H2= Kiphøjde. Prisen er inklusiv 4 mm hærdet sikkerhedsglas, RAL 6009 (grøn 
eller 9005 (sort) og tagdekoration. 

Alle priser er inklusiv moms. Tillæg ved ikke-brofaste øer.

Mulighederne er mange 
uanset størrelse
Vi har stor erfaring med at bygge specialløs-
ninger. Har du brug for et orangeri eller drivhus 
med ekstra højde og bredde og måske i flere 
niveauer? Så kan vi designe en løsning til dig 
bygget i ekstra kraftige aluminiumsprofiler  
med den nødvendige forstærkning.

Vores professionelle rådgivere og håndværkere 
hjælper dig naturligvis nemt og trygt gennem 
hele byggeprocessen.

Inkl. montering

Kr. 31.090 Kr. 30.553 Kr. 11.820 Kr. 10.641 Kr. 14.826 Kr. 42.948 Kr. 43.485
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Bygg på med förlängningar tills ditt 
orangeri/växthus når önskad längd.

C D E Eh Dh Ch

ORANGERI 
BYGGSYSTEM


