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2 I Ahlnor Havepavilloner

Vælg et kvalitets-orangeri der opfylder
Jeres behov og drømme i mange år fremover
Ud fra vores erfaring og kundeoplevelser, har vi erkendt, at et 
 orangeri ikke kun skal betragtes som et væksthus, men også som 
et smukt rum i haven. De kraftige aluminiumsprofiler er pulver-
lakeret, hviket giver profilerne en holdbar og vedligeholdelsesfri 
overflade. Orangeriet ser stadig ud som nyt efter 20 år. Vores 
orangerier leveres som standard i en mørkegrøn farve, men kan 
lakeres i mange andre farver. 

Velkommen til Ahlnor
Ahlnor er et familieejet firma med 
mange års erfaring indenfor orangerier, 
udestuer, pavilloner, tilbygninger, 
veranda,  overdækninger og pergola.

Vores orangerier er udstyret 
med særlige energi besparende 
profiler og termoglas eller poly-
carbonat i ekstra høj kvalitet. 
Det giver en effektiv beskyttelse 
mod vejret og ideelle vækst-
betingelser for alle slags planter 
- også de subtropiske. Vi har 
 orangerier i mange størrelser, og 
vi vil gerne hjælpe med at finde 
det, der passer til Jeres ønsker 
og behov.

Selv under

en kraftig storm

er der ingen fare 

for at orangeriet 

løfter sig!

Det er en drøm for mange mennesker at få et uderum, hvor 
man kan være i haven og se blomster, dyrke afgrøder og høre 
fuglene synge. Vi hjælper Jer gerne med at finde det rette 
uderum der passer til Jeres ønsker og behov.

Hvis man vælger et orangeri kan man selv dyrke sød frugt 
og friske grøntsager - den sunde mad fra haven smager jo 
ekstra godt. De brede indgangsdøre gør havearbejdet nemt. 
 Orangerierne fåes med termoglas eller 16 mm  poly carbonat. 
Inclusiv tagvinduer med automatisk åbning, der giver optimal 
ventilation.
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Orangeri i topkvalitet 
- et frirum til Jeres drømme

Kvalitet er i højsæde
Mange modeller og fleksible løsninger 
Vi har et stort udvalg af orangerier og mulighed 
for individuel tilpasning. Vi kan matche de fleste 
ønsker og behov - også Jeres drømmeorangeri.
 

Materialer i god kvalitet
Orangerierne er designet med vedligeholdelsesfrie 
aluminiumsprofiler og ruder i klart termoglas eller 
16 mm tykke polycarbonat-plader.

Garanti for kvalitet 
Vi sælger kun kvalitetsprodukter. Vi tør derfor stå 
inde for det vi laver og alle vore produkter er derfor 
omfattet af 5 års produktgaranti. 

Højt serviceniveau 
Vi sætter altid en ære i at yde en god kundeservice 
i alle dele af forløbet. Vi tilbyder totalløsninger 
med professionel rådgivning, tegninger, bygge-
tilladelser, fundering, levering og opsætning. Vi 
anvender  kun kvalificeret dansk arbejdskraft.

Bestil et gratis konsulentbesøg og
få en snak om Jeres drømmeprojekt.
Ring på 70 20 58 59



FAKTA ORANGERIER 
Placering
Nord-Syd: Hvis man har et orangeri med glas er den 
 optimale  placering nord-syd. Når  solen står op i øst 
 bliver orangeriet hurtigt opvarmet. Til middag når solen 
står i syd vender den smalleste side mod solen - så 
bliver det ikke så varmt. Når solen så går ned i vest, 
udnyttes solens varme til det sidste.

Øst-Vest: Denne placering er optimal når man gerne vil 
starte med at plante tidligt om foråret, og hvis man har 
valgt et orangeri med polycarbonat. Tidligt på foråret 
kommer der mest lys fra syd og med den lange side mod 
syd kommer der mest lys ind i orangeriet. 

Orangeriets størrelse
Når man skal investere i et orangeri, er det vigtigt at 
tage stilling til ens behov. Er det første gang man køber 
kan det være svært. Vores bedste råd er at købe det så 
stort, som haven tillader det. Det betyder ikke, at man 
ikke kan få stor glæde af et mindre orangeri, for det 
kan man. Det betyder bare, at man ofte bliver ramt af 
glæden ved at dyrke, og ville ønske at have meget mere 
plads. Husk også at tage højde for en lille hyggeplads til 
 afslapning.

Opvarmning af orangeriet?
Hvis man ønsker at opvarme orangeriet kan  mulige 
 varmekilder f.eks være et elektrisk varmeapparat 
eller en gasvarmer. Energiforbruget vil afhænge af 
 orangeriets størrelse. Udgifter til opvarmning kan 
 reduceres yderligere ved at opsætte isoleringsfilm.

Ventilation og udluftning
Et orangeri skal have nok oplukkelige tagvinduer, helst 
automatiske, herved kan man allerede fra starten  undgå 
overophedning. I vores orangerier, har vi sørget for at 
der er nok tagvinduer. Den bedste ventilation opnås ved 
tagvinduer, der er placeret i rygningen. 

Kunstvanding
Der bør altid vandes tilstrækkelig. Her er en tommel-
fingerregel: Vand meget på de varme dage. Vand kun 
lidt på kolde og overskyede dage. Om vinteren kan man 
undlade at vande undtagen i opvarmede orangerier. I 
dag findes der nemme automatiske vandingssystemer, 
så kan man roligt tage på ferie.

Hvad skal orangeriet bruges til? 
Hvis det er til dyrkning af planter, så vælg gerne en 
længere model. Er det til overvintring af potteplanter, så 
vælg gerne en bredere model. Men husk også at lave en 
lille hyggekrog med plads til afslapning.

Vi står til rådighed med professionel 
rådgivning igennem hele processen.
Bestil et gratis konsulentbesøg og få
en snak om Jeres drømmeorangeri.
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Med vores orangeri har man tre valgmuligheder, nemlig 
klart termoglas, uigennemsigtig polycarbonat eller en 
kombination med termoglas i siderne og polycarbonat i 
taget.

Polycarbonat: Fordelen ved polycarbonat er, at der 
ligger luft i kanalerne, luften virker isolerende og 
beskytter mod frost i starten og slutningen af sæsonen. 
Polycarbonat bryder ligeledes lyset, så  behovet for en 
skyggeløsning mindskes. Vi benytter  polycarbonatplader 
med en tykkelse på 16 mm.

Termoglas: Er i dag langt det mest almindelige - det 
skyldes mest det æstetiske. Termoglas holder bedre på 
varmen og beskytter mod frost. Vores glas er hærdet 
sikkerhedsglas. Hvis man ønsker at beskytte planterne, 
anbefaler vi at I tilkøber vores rullegardin. 

Hvis I vil have et orangeri der stadig ser ud som nyt om 
20 år,  anbefaler vi vores kunder at vælge et orangeri 
med termoglas.

Det er vigtigt at beskytte planterne imod 
det kraftige sollys. Vi råder Jer derfor til at 
tilkøbe skyggegardiner eller vælge at få hele
orangeriet eller taget leveret med polycarbonat.

Kvalitetsorangeri
•  Vedligeholdelsfri  
 - kraftige profiler
 i aluminium

•  Brede døre

•  Store tagvinduer med
 automatisk åbning

•  Storm- og snesikret

•  God isolering

Glas eller polycarbonat?

Et orangeri kræver forberedelse og 
alle detaljer skal være gennemtænkt. 
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Amaryllis - Bredde 2,15 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Amaryllis er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har en 2-delt dør med sikkerhedsglas. Døren er 
inkl. cylinderlås, dørgreb på begge sider og en magnetdørholder. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Grøn Ral 6009

Model Amaryllis

Bredde 2,15 m

Højde i side 1,71 m

Totalhøjde 2,39 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,75 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 2,10-5,10 m

Højde i side

1,71 m
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Tagdekorationer 
gør at fuglene ikke 
sætter sig på taget

Orangeri - Model Amaryllis
Bredde: 2,15 m
Sidehøjde: 1,71 m  
Totalhøjde: 2,39 m

Længde
2,10 m

Længde
2,60 m

Længde
3,10 m

Længde
3,60 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Størrelse i m2  4,2 5,2 6 7,2 8 10

Rumstørrelse i m3 8,2 10,2 12,2 14,3 16,3 20,4

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

0,8 kWh 1,0 kWh 1,2 kWh 1,3 kWh 1,4 kWh 1,7 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

2 2 2 2 2 4

2-delt dør, mål: 0,73 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + +
Glasbredde 0,50 m + + + + +

2,15 m

2,10 m - 5
,10 m

1,71 m

2,39 m
2,39 m 1,71 m

2,15 m
3,10 m – 5,10 m

2,15 m 2,10 m - 5,10 m

1
,7

1
 m

2
,3

9
 m

2,39 m 1,71 m

2,15 m 2,10 m – 4,10 m

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. 2-delt dør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. 2-delt dør

Tillæg for døråbning til venstre

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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Bellis - Bredde 2,66 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Bellis er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har også en 2-delt dør i sikkerhedsglas. Døren er 
inkl. cylinderlås, dørgreb på begge sider og en magnetdørholder. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Bellis

Bredde 2,66 m

Højde i side 1,71 m

Totalhøjde 2,53 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 2,60-6,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

1,71 m
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Alle orangerier med 
termoruder kan anvendes 
som vinterhaver

Orangeri - Model Bellis
Bredde: 2,66 m
Sidehøjde:1,71 m  
Totalhøjde: 2,53 m

Længde
2,60 m

Længde
3,10 m

Længde
3,60 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Størrelse i m2  6,5 7,6 8,9 10,2 12,7 15,3

Rumstørrelse i m3 13,2 15,8 18,4 21,1 26,4 31,7

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

1,3 kWh 1,4 kWh 1,6 kWh 1,7 kWh 2,0 kWh 2,3 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

2 2 2 2 4 4

2-delt dør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + +
Glasbredde 0,50 m + + + + + +

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

2,66 m 3,10 m - 6
,10 m

1,71 m

2,53 m
2,53 m 1,71 m

2,66 m 3,10 m – 6,13 m

2,66 m 2,60 m
 - 6

,10 m

1,71 m

2,53 m

2,66 m 2,60 m – 6,13 m

2,53 m 1,71 m

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. 2-delt dør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. 2-delt dør

Tillæg for døråbning til venstre

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor
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Erantis - Bredde 3,10 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Erantis er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har også en 2-delt dør i sikkerhedsglas. Døren er 
inkl. cylinderlås, dørgreb på begge sider og en magnetdørholder.

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Erantis

Bredde 3,10 m

Højde i side 1,84 m

Totalhøjde 2,72 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 3,10-9,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

1,84 m
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3,10 m 3,10 m
 - 9

,13 m

1,84 m

2,72 m

Alle vores orangerier 
kan monteres på mur

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Orangeri - Model Erantis
Bredde: 3,10 m
Sidehøjde: 1,84 m  
Totalhøjde: 2,72 m

Længde
3,10 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Længde
7,13 m

Længde
8,13 m

Længde
9,13 m

Størrelse i m2  8,9 11,9 14,9 17,9 20,9 23,9 26,9

Rumstørrelse i m3 19,9 26,5 33,2 39,8 46,5 53,1 59,8

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

1,5 kWh 1,8 kWh 2,2 kWh 2,5 kWh 2,8 kWh 3,1 kWh 3,4 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

2 2 4 4 4 4 6

2-delt dør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + + + + +

Glasbredde 0,50 m + + + + + + +

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. 2-delt dør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. 2-delt dør

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt
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Hibiscus - Bredde 3,10 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Hibiscus er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har en skydedør i sikkerhedsglas. 
Døren er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Hibiscus

Bredde 3,10 m

Højde i side 2,10 m

Totalhøjde 2,98 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 3,10-9,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

2,10 m
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En stue midt i haven 
for både mennesker 
og planter ...

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Orangeri - Model Hibiscus
Bredde: 3,10 m
Sidehøjde: 2,10 m  
Totalhøjde: 2,98 m

Længde
3,10 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Længde
7,13 m

Længde
8,13 m

Længde
9,13 m

Størrelse i m2  8,9 11,9 14,9 17,9 20,9 23,9 26,9

Rumstørrelse i m3 22,2 29,6 37 44,5 51,9 59,3 66,7

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

1,7 kWh 2,0 kWh 2,3 kWh 2,7 kWh 3,0 kWh 3,3 kWh 3,7 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

2 2 4 4 4 4 6

Skydedør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + + + + +

Glasbredde 0,50 m + + + + + + +

3,10 m 3,10 m - 9
,13 m

2,10 m

2,98 m

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. skydedør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. skydedør

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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Fresia - Bredde 4,10 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Fresia er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums profiler 
 (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har en dobbeltskydedør i sikkerhedsglas. 
Dørene er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Fresia

Bredde 4,10 m

Højde i side 2,10 m

Totalhøjde 3,34 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 1,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 4,10-10,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

2,10 m

Alle vores orangerier kan 
skræddersyes efter Jeres behov... 
Tilvælg f.eks. en skillevæg, en 
ekstra dør eller flere oplukkelige 
vinduer for optimal ventilation.

14 



Klimaet i et orangeri 
gør at man kan høste 
flere gange om året

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Orangeri - Model Fresia
Bredde: 3,10 m
Sidehøjde:2,10 m  
Totalhøjde: 3,34 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Længde
7,13 m

Længde
8,13 m

Længde
9,13 m

Længde
10,13 m

Størrelse i m2  15,9 19,9 23,9 27,9 31,9 35,9 39,9

Rumstørrelse i m3 42,4 53 63,6 74,3 84,9 95,5 106,2

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

2,5 kWh 2,9 kWh 3,3 kWh 3,7 kWh 4,1 kWh 4,5 kWh 4,9 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

2 4 4 4 4 6 6

Dobbelt skydedør, mål: 1,93 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + + + + +

Glasbredde 0,50 m + + + + + + +

4,10 m 4,10 m
 - 1

0,13 m

2,10 m

3,34 m

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. skydedør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. skydedør

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor
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Iris - Bredde 5,10 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Iris er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums profiler 
 (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har en dobbeltskydedør i sikkerhedsglas. 
Dørene er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Iris

Bredde 5,10 m

Højde i side 2,10 m

Totalhøjde 3,62 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 1,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 5,10-10,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

2,10 m
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De brede indgangsdøre 
gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. skydedør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. skydedør

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Orangeri - Model Iris
Bredde: 5,10 m
Sidehøjde: 2,10 m  
Totalhøjde: 3,62 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Længde
7,13 m

Længde
8,13 m

Længde
9,13 m

Længde
10,13 m

Størrelse i m2  24,9 30 35 39,9 44,9 49,9

Rumstørrelse i m3 69,8 83,8 97,8 111,8 125,8 139,7

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

3,5 kWh 3,9 kWh 4,4 kWh 4,8 kWh 5,3 kWh 5,7 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

4 4 4 4 4 4

Dobbelt skydedør, mål: 1,93 x 1,92 m 1 1 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + + + +
Glasbredde 0,50 m + + + + + +

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt
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Magnolie - Bredde 3,10 m / bredde på tilbygning 2,10 m

ORANGERI
Produktbeskrivelse
Magnolie er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på begge sider af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Hovedhuset har en skydedør og tilbygningen en 2-delt dør. 
Dørene er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider.

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

Model Magnolia fåes kun med termoglas. I kan vælge mellem en 
 glasbredde på 50 eller 100 cm. 

Hovedhus Tilbygning

Bredde 3,10 m 2,16 m

Højde i side 2,10 m 2,10 m

Totalhøjde 2,98 m 2,77 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m -

Længde 6,36 eller 8,36 m 1,10 eller 2,10 m

Grøn Ral 6009
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Magnolie - Bredde 3,10 m / bredde på tilbygning 2,10 m

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. skydedør

Tillæg for døråbning til venstre i tilbygningen

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor

Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Hovedhus - Model Magnolie
Bredde: 3,10 m
Sidehøjde: 2,10 m 

Længde
6,36 m

Længde
8,36 m

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

4 4

Skydedør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1

Glasbredde 1,00 m + +

Glasbredde 0,50 m + +

Tilbygning - Model Magnolie
Bredde: 2,10 m
Sidehøjde: 2,10 m

Længde
1,10 m

Længde
2,10 m

Glasbredde 1,00 m + +
Glasbredde 0,50 m + +
2-delt dør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1

Højde i side

2,10 m

Tilbygning
2,16 x 1,10 m 
2,16 x 2,10 m 

3,10 m

Tilbygning
2,16 x 1,10 m 
2,16 x 2,10 m 

2,10 m

1,10 m

2,16 m

6,36 m

8,36 m

Skydedør

2-delt dør

Hovedhus
3,10 x 6,36 m
3,10 x 8,36 m

6,36 / 8,36 m
2,16 m   1,10 m / 2,10 m

3,10 m

2,10 m

2,98 m

6,36 / 8,36 m

2,16 m 1,10 m / 2,10 m
3,10 m

2,10 m

2,98 m

Glasbredde 1,00 m

Glasbredde 0,50 m

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Elegant og funktionelt orangeri 
i gammel engelsk stil
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Jasmin - Bredde 2,09 m

ORANGERI TIL VÆG
Produktbeskrivelse
Jasmin er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på siden af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har også en skydedør i sikkerhedsglas. 
Døren er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Jasmin

Bredde 2,09 m

Højde i side 2,10 m

Totalhøjde 2,48 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 3,10-5,10 m

Få de bedste vækstbetingelser. 
Væggene opsamler varmen, 
som lagres og sparer på energien. 
Nyd blomsternes mange farver
og duften fra krydderurter. 

Grøn Ral 6009

Højde i side

2,10 m
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Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Orangeri til væg - Model Jasmin
Bredde: 2,09 m
Sidehøjde: 2,10 m  
Totalhøjde: 2,48 m

Længde
3,10 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Størrelse i m2  6,1 8,1 10,1

Rumstørrelse i m3 14,8 19,6 24,4

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

1,0 kWh 1,2 kWh 1,4 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

1 1 2

Dobbelt skydedør, mål: 1,93 x 1,92 m 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + +
Glasbredde 0,50 m + + +

Et orangeri til væg 
kan også bruges til 
baldakin og balkon

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. 2-delt dør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. 2-delt dør

Tillæg for døråbning til venstre

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor
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Lavendel - Bredde 3,09 m

ORANGERI TIL VÆG
Produktbeskrivelse
Lavendel er et orangeri i høj kvalitet med pulverlakerede aluminiums-
profiler  (Standardfarven er RAL 6009 flaskegrøn).

Orangeriet er godt isoleret med termoglas eller 16 mm polycarbonat 
samt aluminiumslister.

I taget er der monteret store vinduer (ca. 1,05 m x 0,77 m) 
inkl.  auto matisk vinduesåbner.

Til opsamling af regnvand er der på siden af orangeriet 
integreret tagrender og nedløbsrør i aluminum. 

Standardmodellen har også en skydedør i sikkerhedsglas. 
Døren er inkl. cylinderlås og dørgreb på begge sider. 

Orangeriet er designet til at kunne klare høje vindhastigheder 
og sne-belastninger på op til 90 kg/m2. 

I kan vælge mellem en  glasbredde på 50 eller 100 cm. Hvis ruderne 
reduceres til halv bredde (50 cm) anbefaler vi at I vælger termoglas.

Model Lavendel

Bredde 3,09 m

Højde i side 2,10 m

Totalhøjde 2,60 m

Bredde på glas 1,00 m eller 0,50 m

Bredde på dør 0,93 m

Tagvindue 1,05 x 0,77 m

Længde 3,10-6,13 m

Grøn Ral 6009

Højde i side

2,10 m
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Det er muligt at lave individuelle løsninger, der er skræddersyet 
efter Jeres behov. Ring til Ahlnor og få en snak om Jeres muligheder

Glasbredde 1,00 m Glasbredde 0,50 m

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Orangeri til væg - Model Lavendel
Bredde: 2,09 m
Sidehøjde: 2,10 m  
Totalhøjde: 2,60 m

Længde
3,10 m

Længde
4,10 m

Længde
5,10 m

Længde
6,13 m

Størrelse i m2  9,1 12,1 15,2 18,2

Rumstørrelse i m3 22,5 29,7 37 44,2

Energiforbrug ved en temperaturforskel  
inde/ude ca. 20° C

1,4 kWh 1,6 kWh 1,8 kWh 2,0 kWh

Antal tagvinduer inkl. automatisk vinduesåbning
Mål 1,05 x 0,77 m

1 1 2 2

Dobbelt skydedør, mål: 0,93 x 1,92 m 1 1 1 1

Glasbredde 1,00 m + + + +
Glasbredde 0,50 m + + + +

Alle orangerier 
er designet til at 
modstå høje vind-
hastigheder og 
belastning fra sne.

Fordele:
• Døre og vinduer leveres
 med sikkerheds-termoglas
•  Vedligeholdelsesfri 
 aluminiumsprofil
 • Automatiske vinduesåbnere
 er inkluderet i prisen
•  Brede indgangsdøre, der  
 gør havearbejdet nemt

Kombinationsmuligheder

Mulighed for andre RAL-farver mod tillæg

Kan leveres med 16 mm polycarbonat i både sider og tag

Kan leveres med termoruder i både sider og tag

Kan leveres med sider i termoglas og tag i 16 mm polycarbonat

Mulighed for ekstra tagvindue med automatisk åbning

Mulighed for vindue i siden med manuel åbning

Mulighed for skillevæg med 16 mm polycarbonat inkl. 2-delt dør

Mulighed for skillevæg med termoglas inkl. 2-delt dør

Tillæg for døråbning til venstre

Mulighed for at tilkøbe borde, hylder, plantebakker m.m.

Mulighed for at tilkøbe fundamentramme i aluminium

For andre typer glas og døre kontakt venligst Ahlnor
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Ønsker man at montere orangeriet
på en mur eller lign. så er det 
muligt at få murafdækningsprofiler 
i samme farve som orangeriet

Planteborde og bakker

Plantebord, 64 cm dyb

Hængebord, 30 cm dyb

Indret orangeriet med planteborde, hængeborde og plantebakker - alle i den samme grønne farve som orangeriet

Plantebakke, 64 cm dyb

Hængebord og plantebakker, 44 cm dyb
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Ønsker man at montere orangeriet
på en mur eller lign. så er det 
muligt at få murafdækningsprofiler 
i samme farve som orangeriet

        

Murafdækning
Dybde 5, 10, 15 eller 20 cm

 

Vindueskarm
Dybde 5, 10, 15 eller 20 cm

Yderside Inderside

vindueskarm

Gulvprofil

murafdækning

Vindueskarme og murafdækning
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AMARYLLIS 

BELLIS OG ERANTIS

Ved alle sidehængte døre er det muligt at sænke døren 

HIBISCUS, MAGNOLIA, JASMIN OG LAVENDEL FRESIA OG IRIS

Døroversigt 

1,
71

 m 2,
39

 m

2,12 m

1,
71

 m
2,

39
 m

2,12 m

Standard: 2-delt sidehængt dør 
Bredde på dør: ca. 0,73 m 
Mulighed for dør i den anden gavl

Alternativ: Sidehængt dør 
Bredde på dør: ca. 0,73 m  
Mulighed for dør i den anden gavl

1,
71

 m 2,
39

 m

2,12 m

Alternativ: Skydedør 
Bredde på dør: ca. 0,73 m 
Mulighed for dør i den anden gavl

Standard: Skydedør 
Bredde på dør: ca. 0,93 m 
Mulighed for dør i den anden gavl

Alternativ: Sidehængt dør 
eller 2-delt sidehængt dør  
Bredde på dør: ca. 0,93 m  
Mulighed for dør i den anden gavl

Standard: Dobbelt skydedør 
Bredde på dør: ca. 1,93 m 
Mulighed for dør i den anden gavl
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 /

 1
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4 
m

2,
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 /
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m

2,63 m / 3,07 m

Standard: 2-delt sidehængt dør 
Bredde på dør: ca. 0,93 m 
Mulighed for dør i den anden gavl
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 /
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,8

4 
m

2,
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 /
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2 
m

2,63 m / 3,07 m

Alternativ: Sidehængt dør 
Bredde på dør: ca. 0,93 m 
Mulighed for dør i den anden gavl

1,
71

 m
 /

 1
,8

4 
m

2,
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 /
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m

2,63 m / 3,07 m

Alternativ: Skydedør 
Bredde på dør: ca. 0,93 m 
Mulighed for dør i den anden gavl

Ved alle sidehængte 
døre er det muligt at 
sænke døren. Dette gør 
det muligt at placere 
orangeriet på f.eks. 
 brystning eller halvmur. 

Alternativ: Dobbelt sidehængt dør 
eller dobbelt 2-delt sidehængt dør 
Bredde på dør: ca. 1,93 m  
Mulighed for dør i den anden gavl
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I alle orangerier er det muligt at udskifte til 
en anden dørtype eller isætte en ekstra dør
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Dekorationer er flotte, men de forhindrer 
også fugle i at sætte sig på rygningenTagdekorationer

Dørstopper

Dørstopper som krog Dørstopper med magnet

Spids 
ca. 30 cm høj

Dekoration
ca. 50 cm lang

Dekorative elementer i aluminium giver orangeriet et personligt præg. Tagdekorationerne leveres altid i samme farve som orangeriet.

Til sidehængte døre
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Skyggegardiner

Skygge-rullegardin til taget

Skygge i orangeriet beskytter  afgrøderne mod udtørring og skade fra 
forbrændinger. Skygge er især vigtigt i orangerier med glas. Vores 
rullegardiner er plads besparende, da de er fastgjort til tagryggen . 

• Fremstillet i specielt aluminiums-stof, der er UV bestandig og dugfri
• Betjenes med snoretræk.
• Aluminiumsramme der indeholder 2 rullegardiner
• Bredde: 1, 1,50 eller 2,00 m

Rullegardiner giver skygge

Skyggegardiner Udvendig skyggegardin til Amaryllis og Bellis

Specialfremstillet stof

Udvendig gardin i grøn, med en skyggeeffekt på 40%. Stoffet er vejr-
bestandig og fremstillet til at modstå råd, vand, syre og UV-stråler. 

Vores skyggegardiner er udviklet specielt til brug både under glas 
og polycarbonat. Gardinerne har indvævede aluminiumsstrimler til 
 refleksion af varmestråler fra solen. Samtidig holder gardinet på 
varmen om natten. Gardinet er UV bestandig og dugfri

Skygge er nødvendig for at beskytte 
følsomme planter mod kraftig  sollys
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Isolering Isolering holder på varmen 
og forlænger sæsonen

Automatiske vinduesåbnere for god ventilation

Ønsker man yderligere varme-
isolering af orangeriet anbefaler vi 
3-lags isoleringsfilm med luftpuder. 
Fastgøres med vores specielle skruer 
eller med klæbeelementer i plast.

Skrue til isoleringsfilm
Holder til isoleringsfilm med patenteret 
hoved - skrue og møtrik er i rustfrit stål. 
Isoleringsfilmen anbringes og holdes fast af 
den riflede møtrik. 

Klæbeelement til isoleringsfilm
Bunden af dette todelte element er unik 
for den passer på orangeriets profiler. 
Isoleringsfilmen anbringes og holdes fast 
af skruehætten helt uden lim.

Automatisk vinduesåbner 
Åbningsbredde: ca. 40 cm

Automatisk vinduesåbner 
passer til Amaryllis, Bellis og Erantis 

Automatisk vinduesåbner 
Åbningsbredde: ca. 35 cm 

Vinduesåbner Den rette temperatur sikres 
med god ventilation
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Fundament 

Fundamentramme i aluminium 
Den bedste og billigste løsning! Vores 
fundament ramme i aluminium placeres i  bunden 
af orangeriet og fyldes med jord.  Rammen er 
forbundet med orangeriet - der herved er sikret 
selv under en storm. 

Fast fundament af beton
En del forsikringsselskaber dækker kun storm-
skader, hvis orangeriet er monteret på et støbt  
fundament. Ved støbt fundament afhænger 
 orangeriets stabilitet af de skruer der anvendes. 
Ofte vælger mange at spare netop her, men det 
betyder, at der nemt kommer stormskader fordi 
skruer eller dyvler rives løs. Ved store orangerier 
er det påkrævet at der laves et fast fundament 
 eller en fundamentramme af beton,  eventuelt 
kombineret med vores fundamentramme i 
 aluminium (se skitse). 

Fundament af træ 
Et fundament lavet af trykimprægneret træ eller 
træ bjælker er meget nemt at lave, men husk at 
træet skal imprægneres mod råd og behandles 
flere gange.

Overkant færdig gulv
Fliseunderlag
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Sørg for et fast under lag under 
fundament rammen f.eks brosten, 
flise eller lignende. Placer rammen, 
fyld op med tilstampet jord.

Orangeriets 
gulvprofil

Fundamentramme
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Fliseunderlag

Fundamentramme

Få størst stabilitet! 
Byg altid på et godt fundament

Byggetilladelse og total-løsning
Jeres orangeri bør placeres hvor den ikke er til gene for naboer og 
andre. Husk at overholde alle byggelinjer, regler om afstand til skel 
m.v. Vi kan også hjælpe Jer med at søge om byggetilladelse. 

Vi tilbyder total-løsninger med professionel rådgivning, tegninger, 
bygge tilladelser, fundering, levering og opsætning. Vi anvender  kun 
kvalificeret dansk arbejdskraft.
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Levering og montage 

Garanti for kvalitet
Vi har mange års erfaring med levering og montage 
af orangeri, udestue, pavillon, veranda, pergola og 
overdækning. Vi kan stå inde for kvaliteten og kan 
levere tilbehør og reservedele også i fremtiden. 
Vores konsulenter står altid til rådighed med gode råd 
og vejledning.

Vi monterer gerne
Vi har vores egne erfarne montage-team, som kan 
stå inde for deres arbejde og leverer en professionel 
 montage. 

Levering
De fleste orangerier er præfabrikeret og bliver pakket, 
så det er nemt selv at montere. Ruderne er pakket 
 separat. Med leveringen følger en udførlig monterings-
vejledning. 

Saml-selv byggesæt
Med lidt håndværker snilde og teknisk viden er 
 orangeri et let at samle. Alle aluminiumsprofiler er 
præfabrikerede med riller og huller, og kan leveres 
som et saml-selv byggesæt. Vores orangerier er 
nemme at montere. Vi sender selvfølgelig en detaljeret 
 monteringsvejledning med. Det er vigtigt at I læser 
denne vejledning inden I går i gang med at  montere 
orangeriet. Dette gør  samlingen lettere og I undgår 
uforudsete overraskelser og fejlmontering.  Monteringen 
kræver kun en skrue trækker, en vinkel måler og et 
 vaterpas .

Gem papirerne! 
Gem alle papirer og vejledninger på orangeriet. De 
kan være nyttige hvis I senere ønsker at udvide, om-
bygge eller videresælge. Vores profiler har en meget høj 
 kvalitet - det giver en lang levetid og god gensalgsværdi.
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ORANGERI

TILBYGNING

MELLEMBYGNING

ORANGERI

VERANDA

PAVILLON 360o

UDESTUE

PAVILLON

CLASSIC UDESTUE

PERGOLA

PAVILLON OVERDÆKNING
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Vi bygger frirum og livskvalitet...

Ahlnor satser på kvalitet og 
professionel rådgivning
God service er en selvfølge hos Ahlnor – både før 
og efter en handel. Derfor er I altid velkomne til at 
kontakte os for en snak om mulighederne. Vores 
konsulent kommer gerne ud og laver en opmåling 
og giver et uforpligtende tilbud.

Stort 

udvalg af

individuelle

løsninger

Besøg vores 1.000 m2 store udstilling i Christiansfeld 
Vi udstiller havepavilloner i træ og vedligeholdelsesfri plast, 
udestuer i vedligeholdelsesfri aluminium og plast samt  veranda. 
Besøg Industrivej 9 i Christiansfeld.

Åbningstider
Hverdage fra 8.00-16.00.
Weekend og helligdage 10.00-14.00 (I perioden 1/3 - 1/10)

Vi har også udstillinger på Fyn og Sjælland
Find udstillingerne på ahlnor.dk

Ring 70 20 58 59 og bestil yderligere materiale på Jeres drømmeprojekt

Ring til Tinne og Søren 
Ahlmann, der står for 
både kundekontakt og 
den daglige ledelse af 
den familieejede virk-
somhed Ahlnor. 

Ring på telefon 70 20 58 59 
eller se mere på www.ahlnor.dk
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