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Andre RAL farver +10%

2,10 m

3,09 m

Alle priser er incl. 25% moms. * Tillæg for glaskran hvis Ahlnor skal montere.

Grøn

Lavendel vægorangeri - bredde 3,09 m

Bredde: 3,09 m
Længde: 3,10  6,13 m
Højde midt 2,60 m
Højde side 2,10 m 
Skydedør: Bredde 0,93 m

Dette vægorangeri er som en stue i haven 
- Til glæde for både mennesker og planter

LÆNGDE

LÆNGDE

 3,10 m 4,10 m 5,10 m 6,13 m

Størrelse 9,1 m2 12,1 m2 15.2 m2 18,2 m2

Antal oplukkelige tagvinduer 1 1 2 2

Polycarbonat (tag+sider) 34.500,- 39.900,- 44.900,- 49.900,-

Polycarbonat (tag) - termoruder (sider) 44.900,- 49.900,- 59.900,- 64.900,-

Termoruder (tag+sider)* 49.900,- 59.900,- 64.900,- 69.900,-

Fundamentramme i aluminium 2.200,- 2.500,- 2.700,- 2.900,-

Levering og montage excl. fundering  Ring for  tilbud

 3,10 m 4,10 m 5,10 m 6,13 m

Størrelse 9,1 m2 12,1 m2 15.2 m2 18,2 m2

Antal oplukkelige tagvinduer 1 1 2 2

Polycarbonat (tag+sider) 29.500,- 34.900,- 39.900,- 44.900,-

Polycarbonat (tag) - termoruder (sider) 39.900,- 44.900,- 54.900,- 59.900,-

Termoruder (tag+sider)* 44.900,- 49.900,- 59.900,- 64.900,-

Fundamentramme i aluminium 2.200,- 2.500,- 2.700,- 2.900,-

Levering og montage excl. fundering  Ring for tilbud

Glasbredde 50 cm

Glasbredde 100 cm Lavendel vægorangeri kan  monteres 
ved terrassedøren, så det  bliver til 
en udestue. Samtidig kan der med 
fordel stadig dyrkes forskellige 
afgrøder langs væggene. 

Et vægorangeri placeres direkte op 
ad en husmur, herved står det godt 
og stabilt, også i kraftig vind.

Den brede skydedør på 0,93 m gør 
det nemt at  arbejde med planterne. 
I taget er der  monteret et til to 
store vinduer (1,05 m x 0,77 m) 
incl.  auto matisk vinduesåbner.

Lavendel vægorangeri er rummelig nok til at kunne fungere 
som en sommer udestue med plads til både planter og hygge

Orangeri  ∙  Ring 70 20 58 59 og få en snak om drømmeprojektet Læs mere på www.ahlnor.dk  ∙  Orangeri


