PRISLISTE SCANLINE

Din idé - Vårt design

Iona

Scanline Drivhus
IONA

IONA

Våre Scanline - drivhus er konstruert slik at lys og isolasjonseffekten er meget gode. Taket leveres med
24mm Polykarbonat og veggene i 28mm herdet isolasjonsglass.
Scanline - drivhus fås i mange størrelser og stiltyper og leveres med flerpunkts dør- og vinduslåser, slik
at plantene og redskaper er trygt låst inne.

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre drivhus
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et materiale som er
pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig drivhus som beskytter
plantene dine mot frost.

Polykarbonat - tak

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit
Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

profiler

Farger

kr 63,900

Farge på hvit
kr 76,900

PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak
i polykarbonat
men med panel i nedre del av rammene

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Tilleggsutstyr
ekstra lufte vindu
ekstra singel dør

Polykarbonat tak

Rosewood

Standardspesifikasjon:
4,32 m² h 2350 mm b 1800 mm d 2400 mm

Hvit

Sikre vindus- og dørlåser sørger for at planter og annet
inventar er i sikkerhet

6 fargealternativer PVC-u-

Hvit

kr 71,900

PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak
i polykarbonat

IONA-PA

Flerpunkts låser

kr 59,900

Farge på hvit

Klar

Hvit

Farge på hvit

kr 1,700

kr 2,100

kr 9,000

kr 11,300

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,200

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

kr 1,200

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

ekstra pvc not og fjær panel

kr 2,600

kr 3,700

IONA SCANLINE DRIVHUS

Produkt

Standardspesifikasjon:
4,32 m² h 2350 mm b 1800 mm d 2400 mm

Hvit

Skye

Scanline Drivhus
SKYE

SKYE

Våre Scanline - drivhus er konstruert slik at lys og isolasjonseffekten er meget gode. Taket leveres med
24mm Polykarbonat og veggene i 28mm herdet isolasjonsglass.
Scanline - drivhus fås i mange størrelser og stiltyper og leveres med flerpunkts dør- og vinduslåser, slik
at plantene og redskaper er trygt låst inne.

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre drivhus
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et materiale som er
pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig drivhus som beskytter
plantene dine mot frost.

Polykarbonat - tak

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Sikre vindus- og dørlåser sørger for at planter og annet
inventar er i sikkerhet

6 fargealternativer PVC-u-

Farger

SKYE-PA
Standardspesifikasjon:
5,76 m² h 2500 mm b 2400 mm d 2400 mm

Farge på hvit

kr 68,900

kr 85,900

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass og panel
nederst
PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak i
polykarbonat

Tilleggsutstyr

Polykarbonat tak

Golden Oak

Hvit

PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak
i polykarbonat

ekstra singel dør

Rosewood

kr 79,900

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass i full
høyde

ekstra lufte vindu

Hvit

kr 65,900

Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit
Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

profiler

Farge på hvit

Svart

Grå

Grønn

Klar

Hvit
kr 1,700
kr 9,000

Farge på hvit
kr 2,100
kr 11,300

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,200

kr 1,200

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

ekstra pvc not og fjær panel

kr 2,600

kr 3,700

SKYE SCANLINE DRIVHUS

Produkt

Standardspesifikasjon:
5,76 m² h 2500 mm b 2400 mm d 2400 mm

Hvit

Torsa

Scanline Drivhus
TORSA

TORSA-FH
Standardspesifikasjon:
7,68 m² h 2500 mm b 2400 mm d 3200 mm

Hvit
kr 76,900

Farge på hvit
kr 93,900

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass i full
høyde
PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak
i polykarbonat

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre drivhus
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et materiale som er
pratisk talt vedlikeholdsfritt.

TORSA-PA

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig drivhus som beskytter
plantene dine mot frost.

Standardspesifikasjon:
7,68 m² h 2500 mm b 2400 mm d 3200 mm

Polykarbonat - tak

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Sikre vindus- og dørlåser sørger for at planter og annet
inventar er i sikkerhet

6 fargealternativer PVC-u-

Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

ekstra lufte vindu
ekstra singel dør

Hvit

Polykarbonat tak

Rosewood

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Klar

kr 79,900

kr 98,900

PVC-u-rammer med doble 28mm sikkerhetsglass. 1
enkeltdør utstyrt med flerpunkts låser og lav aluminiumsterskel, 2 låsbare vinduer, 1 takluke med Bayliss
Automatisk vindusåpner, utvendig vannbrett og klart tak i
polykarbonat

Tilleggsutstyr

Farger

Farge på hvit

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass og panel
nederst

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

profiler

Hvit

Hvit
kr 1,700
kr 9,000

Farge på hvit
kr 2,100
kr 11,300

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,200

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

kr 1,200

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

ekstra pvc not og fjær panel

kr 2,600

kr 3,700

TORSA SCANLINE DRIVHUS

Produkt

Guernsey

Scanline Veranda-Hagehus
GUERNSEY

Veranda-hagehus

I Vårt frittstående hagehus kan du oppleve og nyte naturen hele året.

kr 54,900

Farge på hvit
kr 65,900

med tak i 24mm polykarbonat

Produkt

Fordeler for deg

PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre paviljonger
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et materiale som er
pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt glass

Gir deg en sikker, sterk paviljong,
som er isolert.

Tak

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt.

Fargealternativer

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit
Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Rosewood

Golden Oak

Fargemuligheter, polykarbonat

Klar

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

Bronse

Hvit

Farge på hvit

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,400

kr 2,400

Tilleggsutstyr

ekstra pvc not og fjær panel

kr 2,100

kr 3,200

Farge på dør og vindusåpner

kr 2,600

kr 2,600

GUERNSEY SCANLINE VERANDA-HAGEHUS

The Guernsey er en liten hage bygning med to lufte vinduer, doble 28mm isolasjonsglass.
Paneler nederst og med en åpen veranda .

Standardspesifikasjon:
3,9 m²
PVC-u-rammer. Tradisjonell design som passer de fleste
hager. Dobbelt 28mm sikkerhetsglass, 1 enkeltdør med
flerpunkts låser, 2 låsbare luftevinduer, justerbare
dørhengsler og vannbrett. Inkludert verandasider, takrenne
og nedløpsrør

Hvit

Jersey

Scanline Veranda-Hagehus
JERSEY

Veranda-hagehus

I vårt frittstående sommerhus kan du oppleve og nyte naturen inn hele året.
Jersey er en utvidet Summer.
med to lufte vinduer , doble 28mm sikkerhetsglass. Paneler nederst og med en åpen veranda .

Standardspesifikasjon:
3,9 m²
PVC-u-rammer. Tradisjonell design som passer de fleste
hager. Dobbelt sikkerhetsglass, 1 enkeltdør med fler-punkts
låser, 2 låsbare slagvinduer, justerbare dørheng-sler og
vannbrett. Inkludert verandasider, takrenne og nedløpsrør

Hvit
kr 63,900

Farge på hvit
kr 76,900

Produkt

Fordeler for deg

PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre paviljonger
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et materiale som er
pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt glass

Gir deg en sikker, sterk paviljong,
som er isolert.

Tak

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt.

Fargealternativer

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit
Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Rosewood

Golden Oak

Fargemuligheter, polykarbonat

Klar

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

Bronse

Hvit

Farge på hvit

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,400

kr 2,400

Tilleggsutstyr

ekstra pvc not og fjær panel

kr 2,100

kr 3,200

Farge på dør og vindusåpner

kr 2,600

kr 2,600

JERSEY SCANLINE VERANDA-HAGEHUS

med tak i polykarbonat

Evia

Scanline Paviljonger
EVIA

EVIA 1100

En Scanline - paviljong gir deg et flott rom og en plass hvor du kan ha glede av hagen din året rundt.
Den er isolert, med to lags 28mm sikkerhetsglass slik at paviljongen din vil bli raskt varm om
vinteren og holde seg varm med svært lite varmetilskudd. Om sommeren kan du virkelig nyte hagen
til langt ut på kveldene uten at du trenger varmeovn.

Hvit

Standardspesifikasjon:
6 m² h 2838 mm b 2656 mm d 2656 mm

kr 61,900

Farge på hvit
kr 76,900

PVC-u-rammer med klart, 28mm dobbelt sikkerhetsglass. Åttekantet form. 1 dobbeltdør med flerpunkts
låser,
2 låsbare vinduer, justerbare dørhengsler, lav
aluminiumsterskel, utvendig vannbrett og tak i
polykarbonat
ekstra lufte vindu

Produkt

Spir

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

ekstra pvc panel

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre paviljonger
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er
et materiale som er pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg en sikker, sterk paviljong, som er isolert.

Tak i polykarbonat

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt.

6 fargealternativer

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

ekstra lufte vindu
Spir

Opal

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

kr 1,100

kr 1,900

kr 2,900

Hvit

Farge på hvit

kr 72,900

kr 82,900

Tilleggsutstyr

Bronse

kr 1,700
kr 800
kr 1,900

Fargemuligheter, polykarbonat

Rosewood

kr 2,100

kr 800

PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikkerhetsglass. Åttekantet form. 1 dobbeltdør med flerpunkts
låser,
2 låsbare vinduer, justerbare dørhengsler, lav
aluminiumsterskel, utvendig vannbrett og tak i
polykarbonat

ekstra pvc panel

Farger

Hvit

Standardspesifikasjon:
8,2 m² h 2950 mm b 3138 mm d 3138 mm

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

PVC-u-profiler

EVIA 1300

kr 1,700

Klar

kr 2,100
kr 1,100
kr 2,900

EVIA SCANLINE PAVILJONGER

Tilleggsutstyr

Sylt

Scanline Paviljonger
SYLT

SYLT 1100

En Scanline - paviljong gir deg et flott rom og en plass hvor du kan ha glede av hagen din året rundt.
Den er isolert, med to lags 28mm sikkerhetsglass slik at paviljongen din vil bli raskt varm om
vinteren og holde seg varm med svært lite varmetilskudd. Om sommeren kan du virkelig nyte hagen
til langt ut på kveldene uten at du trenger varmeovn.

Hvit

Standardspesifikasjon:
6 m² h 2838 mm b 2656 mm d 2656 mm

kr 69,900

Farge på hvit
kr 89,900

PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm
sikkerhetsglass. De nedre delene av rammen er
med panelfyllinger. Åttekantet form.
1 dobbeltdør med flerpunkts låser,
2 låsbare vinduer, justerbare dørhengsler, lav
aluminiumsterskel, utvendig vannbrett og tak i
polykarbonat

Produkt

ekstra lufte vindu

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Spir

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg en sikker, sterk paviljong, som er isolert.

Tak i polykarbonat

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat,
som gir den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt.

6 fargealternativer

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mel-lom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige
fargen alltid hvit

SYLT 1300
Standardspesifikasjon:
8,2 m² h 2950 mm b 3138 mm d 3138 mm

Hvit

ekstra lufte vindu

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Opal

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

kr 2,900

Hvit

Farge på hvit

kr 81,900

kr 97,900

Bronse

kr 1,700
kr 800

Fargemuligheter, polykarbonat

Rosewood

kr 1,100

kr 1,900

Tilleggsutstyr

ekstra pvc panel

Farger

kr 2,100

PVC-u-rammer med klart, dobbelt sikkerhetsglass. De
nedre delene av rammen er med panelfyllinger.
Åttekantet form. 1 dobbeltdør med flerpunkts låser, 2
låsbare vinduer, justerbare dørhengsler, lav
aluminiumsterskel, utvendig vannbrett og tak i
polykarbonat

Spir

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

PVC-u-profiler

kr 800

ekstra pvc panel

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre
paviljonger tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er et
materiale som er pratisk talt vedlikeholdsfritt.

kr 1,700

Klar

kr 1,900

kr 2,100
kr 1,100
kr 2,900

SYLT SCANLINE PAVILJONGER

Tilleggsutstyr

Gozo

Scanline Paviljonger
GOZO

GOZO 1100

En Scanline - paviljong gir deg et flott rom og en plass hvor du kan ha glede av hagen din året rundt.
Den er isolert, med to lags 28mm sikkerhetsglass slik at paviljongen din vil bli raskt varm om
vinteren og holde seg varm med svært lite varmetilskudd. Om sommeren kan du virkelig nyte hagen
til langt ut på kveldene uten at du trenger varmeovn.

Hvit

Standardspesifikasjon:
6 m² h 2838 mm b 2656 mm d 2656 mm

kr 82,900

Farge på hvit
kr 101,900

PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikkerhetsglass og sprosser. De nedre delene av rammen er med
panelfyllinger. Åttekantet form. 1 dobbeltdør med
flerpunkts låser, 2 låsbare vinduer, justerbare
dørhengsler, lav aluminiumsterskel, utvendig vannbrett
og tak i polykarbonat

Produkt

ekstra lufte vindu

Fordeler for deg

Spir

kr 800

ekstra pvc panel
58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre paviljonger
tåler kraftig, vind regn og snø. PVC-u er
et materiale som er pratisk talt vedlikeholdsfritt.

Dobbelt herdet 28mm
sikkerhetsglass

Gir deg en sikker, sterk paviljong, som er isolert.

Tak i polykarbonat

Tilgjengelig i klart, flerlags 24mm polykarbonat, som gir
den beste isolasjon.

Flerpunkts låser

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt.

6 fargealternativer

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

GOZO 1300
Standardspesifikasjon:
8.2sqm h 2950mm w 3138mm d 3138mm

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon

PVC-u-profiler

Hvit

ekstra lufte vindu
Spir

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Opal

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

kr 1,100

kr 1,900

kr 2,900

Hvit

Farge på hvit

kr 89,900

kr 109,900

Tilleggsutstyr

Bronse

kr 1,700
kr 800

Fargemuligheter, polykarbonat

Rosewood

kr 2,100

PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikkerhetsglass og sprosser. De nedre delene av rammen er med
panelfyllinger. Åttekantet form. 1 dobbeltdør med
flerpunkts låser, 2 låsbare vinduer, justerbare
dørhengsler, lav aluminiumsterskel, utvendig vann-brett
og tak i polykarbonat

ekstra pvc panel

Farger

kr 1,700

Klar

kr 1,900

kr 2,100
kr 1,100
kr 2,900

GOZO SCANLINE PAVILJONGER

Tilleggsutstyr

Symi

Scanline Oransjeri
SYMI

SYMI

Oransjeriet var en fasjonabel hagebygning for store herregårder fra 1600-1800-tallet. De ble byg-get i
tre og ble snart en viktig ting å ha for folk fra overklassen. I dag kan du få ta del i denne livss-tilen med
våre frittstående, vedlikeholdsfrie PVC-u-oransjerier med tolags 28mm sikkerhetsglass.
Våre oransjerier er utformet for å tilfredsstille alle behov. De gir deg muligheten til å oppleve og nyte
livet ute hele året.

Standardspesifikasjon:
9 m² h 2980 mm b 3000 mm d 3000 mm

Hvit

Farge på hvit

kr 94,900

kr 114,900

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass i full høyde
PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikker-hetsglass.
Rektangulær utforming. 1 enkeltdør med flerpunkts låser,
justerbare dørhengsler, lav aluminium-sterskel, utvendig
vannbrett og tak i polykarbonat. To takvinduer med
Bayliss automatiske vindusåpnere

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre oransjerier
tåler, kraftig vind, regn og snø. De er laget av PVC-u, noe
som gjør produktet praktisk talt vedlike-holdsfritt

Tilleggsutstyr
ekstra singel dør

kr 9,000

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig oransjeri som ikke bare
ser fint ut, men aldri skal males. Oransjeriet er isolert.

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,800

kr 1,800

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

Dobbelt 28mm herdet
sikkerhetsglass

Flerlags 24mm polykarbonat fås kun i klart materiale
Tak i polykarbonat

Flerpunkts - lås sikrer at inventaret ditt er trygt

Flerpunkts låser

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

6 fargealternativer

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon
PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Polykarbonat tak

Rosewood

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Klar

ekstra lufte vindu

kr 1,700

kr 2,100
kr 11,300

SYMI SCANLINE
ORANSJERI

Produkt

Crete

Scanline Oransjeri
CRETE

CRETE

Hageoransjeriet var en fasjonabel hagebygning for store herregårder fra 1600-1800-tallet. De ble bygget
i tre og ble snart en viktig ting å ha for folk fra overklassen. I dag kan du få ta del i denne livsstilen med
våre frittstående, vedlikeholdsfrie PVC-u-oransjerier med to lags 28mm sikkerhets-glass.
Våre oransjerier er utformet for å tilfredsstille alle behov. De gir deg muligheten til å oppleve og nyte
livet ute hele året.

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre oransjerier
tåler, kraftig vind, regn og snø. De er laget av PVC-u, noe
som gjør produktet praktisk talt vedlike-holdsfritt
Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig oransjeri som ikke bare
ser fint ut, men aldri skal males. Oransjeriet er isolert.

Dobbelt 28mm herdet
sikkerhetsglass

Flerlags 24mm polykarbonat fås kun i klart materiale
Tak i polykarbonat

Flerpunkts - lås sikrer at inventaret ditt er trygt

Flerpunkts låser

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

6 fargealternativer

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon
PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Polykarbonat tak

Rosewood

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Klar

Farge på hvit

kr 108,900

kr 129,900

kr 1,700

kr 2,100

Dobbeltvinduer med sikkerhetsglass i full høyde
PVC-u-rammer med klart, dobbelt sikkerhetsglass.
Rektangulær utforming. 1 enkeltdør med flerpunkts låser,
justerbare dørhengsler, lav aluminiumsterskel, utvendig
vannbrett og tak i polykarbonat. To takvinduer med Bayliss
automatiske vindusåpnere

Tilleggsutstyr
ekstra lufte vindu
ekstra singel dør

kr 9,000

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,800

kr 11,300
kr 1,800

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

CRETE SCANLINE ORANSJERI

Produkt

Standardspesifikasjon:
12 m² h 2980 mm b 3000 mm d 4000 mm

Hvit

Sicily

Scanline Oransjeri
SICILY

SICILY

Hageoransjeriet var en fasjonabel hagebygning for store herregårder fra 1600-1800-tallet. De ble
bygget i tre og ble snart en viktig ting å ha for folk fra overklassen. I dag kan du få ta del i denne
livsstilen med våre frittstående, vedlikeholdsfrie PVC-u-oransjerier med tolags 28mm sikkerhets-glass.

Standardspesifikasjon:
15 m² h 2980 mm b 3000 mm d 5000 mm

Produkt

Fordeler for deg

Tilleggsutstyr

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre oransjerier
tåler, kraftig vind, regn og snø. De er laget av PVC-u, noe
som gjør produktet praktisk talt vedlike-holdsfritt

Flerlags 24mm polykarbonat fås kun i klart materiale
Tak i polykarbonat

Flerpunkts - lås sikrer at inventaret ditt er trygt

Flerpunkts låser

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

6 fargealternativer

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon
PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Polykarbonat tak

Rosewood

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

Klar

kr 123,900

kr 148,900

ekstra lufte vindu
ekstra singel dør

kr 1,700
kr 9,000

kr 2,100
kr 11,300

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,800

kr 1,800

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

SICILY SCANLINE ORANSJERI

PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikker-hetsglass.
Rektangulær utforming. 1 enkeltdør med flerpunkts låser,
justerbare dørhengsler, lav aluminium-sterskel, utvendig
vannbrett og tak i polykarbonat. To takvinduer med
Bayliss automatiske vindusåpnere

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig oransjeri som ikke bare
ser fint ut, men aldri skal males. Oransjeriet er isolert.

Farge på hvit

Doble 28mm sikkerhetsglass i full høyde

Våre oransjerier er utformet for å tilfredsstille alle behov. De gir deg muligheten til å oppleve og nyte
livet ute hele året

Dobbelt 28mm herdet
sikkerhetsglass

Hvit

Madeira

Scanline Oransjeri
MADEIRA

MADEIRA

Hageoransjeriet var en fasjonabel hagebygning for store herregårder fra 1600-1800-tallet. De ble
bygget i tre og ble snart en viktig ting å ha for folk fra overklassen. I dag kan du få ta del i denne
livsstilen med våre frittstående, vedlikeholdsfrie PVC-u oransjerier med tolags 28mm sikkerhets-glass.

Produkt

Fordeler for deg

58mm PVC-u-konstruksjon

Robust, sterk og bygget for norske forhold. Våre oransjerier
tåler, kraftig vind, regn og snø. De er laget av PVC-u, noe
som gjør produktet praktisk talt vedlike-holdsfritt

Flerlags 24mm polykarbonat fås kun i klart materiale
Tak i polykarbonat

Flerpunkts - lås sikrer at inventaret ditt er trygt

Flerpunkts låser

Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 6 farger.
Uansett farge er den innvendige fargen alltid hvit

6 fargealternativer

Lite vedlikehold og effektiv isolasjon
PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Polykarbonat tak

Rosewood

Golden Oak

Svart

Grå

Grønn

kr 137,900

kr 164,900

kr 1,700

kr 2,100

Dobbeltvinduer med 28mm sikkerhetsglass i full høyde
PVC-u-rammer med klart, dobbelt 28mm sikker-hetsglass.
Rektangulær utforming. 1 enkeltdør med flerpunkts låser,
justerbare dørhengsler, lav aluminium-sterskel, utvendig
vannbrett og tak i polykarbonat. To takvinduer med
Bayliss automatiske vindusåpnere

Tilleggsutstyr

Gir deg et sikkert, sterkt og pålitelig oransjeri som ikke bare
ser fint ut, men aldri skal males. Oransjeriet er isolert.

Dobbelt 28mm herdet
sikkerhetsglass

Farge på hvit

Klar

ekstra lufte vindu
ekstra singel dør

kr 9,000

Svart eller hvit takrenne inkludert nedløp på en side

kr 1,800

kr 11,300
kr 1,800

Ekstra tak vindu. Bayllis automatisk vindusåpner

kr 4,200

kr 6,600

møne pynt

kr 3,200

kr 4,000

ekstra pvc panel

kr 1,900

kr 2,900

MADEIRA SCANLINE ORANSJERI

Våre oransjerier er utformet for å tilfredsstille alle behov. De gir deg muligheten til å oppleve og nyte
livet ute hele året.

Standardspesifikasjon:
18 m² h 2980 mm b 3000 mm d 6000 mm

Hvit

Madison

Garden Room
MADISON

Madison 2200

Madison Garden room er elegant og moderne.

Standardspesifikasjon:
4,84 m² b 2200 mm d 2200 mm

Hvit

Dobbeltvinduer med sikkerhetsglass i PVC-u-rammer
fra gulv til tak. Kvadratisk form, 2stk skyvedør med
flerpunkts låser, 2 vegger med not & fjør panel, lav
aluminiumsterskel og utvendig vannbrett.

Med høyde på bare 250cm vil denne passe perfekt ute i hagen.

Fordeler for deg

PVC-u-konstruksjon

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

Dobbelt glass

Isolert og stille.

Taktyper

Velg mellom polykarbonat, eller skifer “look”.

kr 68,900
kr 93,900

med tak i polykarbonat
tak med skifer “look”

Madison 2500

Madison

Flerpunkts lås sikrer at inventaret ditt er trygt
Enten du ønsker en hvit overflate eller en mer tradisjonell
overflate med trestruktur, kan du velge mellom 4 farger

fargealternativer

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

PVC-u-profiler

Farger

Hvit

Golden Oak

Svart

Grå

Taktyper
Fargemuligheter, polykarbonat

Opal

Bronse (utvendig)
Opal (innvendig)

Bronse

Fargemuligheter, skifereffekt

Svart

Grå

6,25 m²
b 2500 mm d 2500 mm

Hvit Farge på hvit

tak i polykarbonat
tak med skifer “look”

kr 86,500
kr 111,200

Madison 2800
7,84 m²
b 2800 mm d 2800 mm

Hvit Farge på hvit

Madison 3100
24 m²
b 6000 mm d 4000 m

Hvit Farge på hvit

kr 82,900
kr 113,900

kr 98,900
kr 129,900

kr 105,900
kr 151,900

kr 123,900
kr 175,900

kr 121,900
kr 171,900

kr 138,900
kr 198,900

kr 3,000

kr 3,800

kr 3,000

kr 3,800

kr 3,000

kr 3,800

Tilleggsutstyr
ekstra lufte vindu

Madison ORANSJERI

Produkt

Flerpunkts reilelås

Farge på hvit
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