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2 I Ahlnor Havepavilloner

Vælg en kvalitetsfrirum der opfylder
Jeres behov og drømme i mange år fremover
Det er blevet til flere tusinde leverancer i Danmark. 
Vi har specialiseret os indenfor ude stuer, pavilloner, 
orangerier, tilbygninger, glas/aluminium bygninger, 
overdækninger, pergola m.m. Det er blevet til adskillige 
uderum placeret over hele Danmark.

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

1.000 m2 udstilling
Vi udstiller havepavilloner i træ 
og vedligeholdelsesfri plast samt 
udestuer i vedligeholdelsesfri 
aluminium og plast. Besøg os på
Industrivej 9 i Christiansfeld.

Åbningstider  
Hverdage fra 8.00-16.00.
Weekend og helligdage 10.00-14.00 
(1. marts til 1. oktober 2016) 

Vi har 

udstillinger 

i Jylland, Fyn og 

Sjælland. Se mere 

på ahlnor.dk

Vores helt klare styrker ligger indenfor 
 pavilloner i træ og vedligeholdelsesfri plast 
samt ude stuer i glas/aluminium.  Det gør os 
til en af de førende indenfor denne branche. 
Når det gælder udestuer i plast har vi udviklet 
vores helt egen model Classic – med høj 
 kvalitet og en konkurrencedygtig pris. 

Arbejdet udføres af egne håndværkere og vi 
står altid klar med gode råd og idéer til Jeres 
drømmeprojekt.
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Uderum i topkvalitet 
- et frirum til Jeres drømme

Kvalitet er i højsæde
Omfattende modelprogram 
Med et stort udvalg af modeller og mulighed for 
individuel tilpasning kan vi matche alle ønsker og 
behov - også Jeres drømmeprojekt. 

Fleksible løsninger 
Mange af vores produkter produceres efter or-
dre, og som kunde har I derfor stor medbestem-
melse og mulighed for at få skræddersyet Jeres 
 drømmeprojekt, så den passer til Jeres behov.

Vi arbejder med alle typer materialer
Ønsker I et frirum i træ, træ/alu, plast, plast/alu 
eller i ren aluminium, så har vi også en løsning der 
 individuelt tilpasses til Jeres ønsker.

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



En pavillon forlænger havesæsonen 
og giver skygge på de varmeste dage.
Den giver lys og øget livskvalitet.

Pavilloner i træ
En pavillon gør ethvert 
udemiljø lidt skønnere...
Med en havepavillon fra Ahlnor får I både 
et naturligt og smukt samlingssted for familie 
og venner samt Jeres eget lille fristed til 
afstresning og fordybelse.

MARIA 8,2 m2

BIRGITTE 12,4 m2

AGNETE 7,0 m2

MARGIT 12,4 m2

ANNETTE 5,9 m2LOUISE 4,9 m2
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Den rigtige størrelse...
Ahlnors pavilloner overrasker positivt, 
idet de er mere rummelige end man umiddelbart 
skulle tro. Hvor stor en model, I skal vælge afhænger 
naturligvis af, hvordan I påtænker at bruge pavillonen. 
For eksempel er der rigelig plads til et bord til 4 personer 
i en pavillon på 5,9 m2, og den største model på 12,4 m2 
kan rumme helt op til 16 personer. 

Pavilloner i træ - et frirum til afslapning og hyggestunder

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

LOUISE 7,0 m2

MARIA  12,4 m2

BIRGITTE 2,15 X 2,15

MIA 5,9 m2AGNETE 5,9 m2

INGE 7,0 m2 LOUISE 2,15 X 2,15 m2

METTE 7,0 m2
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Pavilloner i træ

Kvaliteten er i top
Vi har valgt at opbygge vores eget produktion 
i Danmark og anvende  kvalificeret dansk 
arbejdskraft. Herved kvalitetssikrer vi vores 
produktion og kan producere individuelle 
pavilloner, som er tilpasset Jeres ønsker.

Mange fordele...
• Store glaspartier sørger for masser af sollys.
•  Få glæde af naturen hele året.
• Mødested for familien.
• Et frirum til afslapning.
• Altid læ imod vejr og vind.                 
•  Forskønner hus og have.
•  Stort og alsidigt udvalg i mange størrelser.
•  Individuelle løsninger.
•  Træ eller vedligeholdelsesfri plast
•  Dansk design og produktion.
•  Garanti for kvalitet.
•  Termoruder i plast-pavilloner.

Læs mere om pavilloner og de enkelte modeller på 
www.ahlnor.dk eller ring 70 20 58 59.

DANSK 

KVALITET OG 

DESIGN

MARGIT 12,4 m2

METTE 5,9 m2

HANNE 12,4 m2

INGE 8,2 m2

LENE 9,5 m2

BIRGITTE 2,95 X 2,95 M
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MARIA 24,0 m2

Pavillonerne tager sig godt ud, uanset om de står frit 
eller er placeret op mod en hæk, mur eller lignende. 
Ahlnor har et stort udvalg af pavilloner, så der er 
også model der passer i Jeres have - uanset om I er 
til den moderne eller romantiske stil. Der kan natur-
ligvis leges med farverne efter Jeres ønsker.

Alle vores pavilloner 
kan leveres som 
 ottekantede, ovale 
eller firkantede - lige 
efter Jeres ønsker!

En pavillon indgår som en
smuk og naturlig del af haven 

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
AGNETE 9,5 m2

BIRGITTE 7,0 m2

METTE 5,9 m2

BIRGITTE 8,2 m2 MARIA 7,0 m2

MARIA 9,5 m2MARGIT 18,0 m2
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Kvalitet uden vedligeholdelse
Vores plast-pavilloner er udført i den sædvanlige 
 kompromisløse Ahlnor-kvalitet, så de fremstår 
 elegante og eksklusive. I skal ganske tæt på for at 
kunne se, at materialet ikke er træ. Modellerne på 
4,8 og 5,9 m2 leveres med enkeltdør, mens  modellerne 
fra 7 m2 og opefter leveres med dobbeltdør. 

Pavilloner i plast

Nyd Jeres frirum...
Ahlnors plast-pavilloner er skræddersyet 
til Jer, som bare ønsker at nyde udelivet og 
Jeres pavillon, uden at skulle spekulere på 
malerarbejde og løbende vedligeholdelse. 

PIA 8,2 m2

ANNE 3,15 x 3,15 m

IDA 12,4 m2

Alle  profiler er 70 mm 
og med dobbelt 
tætningslister og 
en kraftig metal-
forstærkning.

LINA 9,5 m2Ida 8,2 m2
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Pavilloner i plast - vedligeholdelsesfri og med termoruder

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Alle pavilloner i 
plast leveres med 
super lavenergi 
termoruder.

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
PERNILLE 12,4  m2

LINA 18,0 m2

JYTTE  2,95 x 2,95 m

LAURA 9,5 m2

ANITA 5,9 m2

LINA 8,2 m2

ANITA 5,9 m2

JYTTE  12,4 m2

9 



Pavilloner i plast
En pavillon giver  rendyrket 
havehygge og forlænger 
sæsonen, så I kan nyde 
 haven også i det sene 
efterår og det tidlige forår. Vi 
har altid en pavillon der pas-
ser til Jeres behov, hvad ent-
en I vil bruge den til  venner 
og familie eller  hellere vil 
sidde og nyde solen med en 
god bog.

Mulighed for skræddersyet tilbehør
• Loft - få en smuk afslutning og mulighed for isolering
•  Indbygningsbænke, der giver masser af siddepladser
•  Vindueskarme på 6,5 cm - få plads til lys og blomster
•  Tagrender - pavillonen forbliver ren og pæn
•  Isolering i gulv og loft forlænger sæsonen
•  Sokkelsten, jordskruer eller pladefundament
 giver en stabil base til pavillonen
•  Skørter er en pæn afslutning imod kulde og træk

ANNE 9,5 m2

JYTTE 9,5 m2

ANNI 9,5  m2 JYTTE  2,95 x 2,95 m PERNILLE 9,5  m2

GITTE 7,0  m2

Et frirum 

for hele 

familien
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Forlæng fornøjelsen...   
I kan få lagt isolering i gulv 
og loft, så pavillonen kan 
bruges i en længere periode. 
Alle plast-pavilloner leveres 
med  termoruder og kan 
derfor nemt isoleres helt.

Sæt kulør på...   
En plast-pavillon er hvid, men de udvendige fyldninger 
kan frit leveres i 8 standardfarver. Taget på vores 
pavilloner er belagt med shingles i tagpap, som er en 
elegant og holdbar løsning. Her kan I frit vælge mellem 
9 farvenuancer eller almindeligt sort tagpap.c

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Pavillonerne har et fantastisk lysindfald, 
og giver et flot udsyn til haven

ANNE 9,5 m2

PIA 7,0 m2

DORTHE 9,5 m2 ANNE 10,9 m2

PERNILLE 24,0  m2

SANNE 2,75 x 2,75 m

ANNI 10,9 m2SANNE 12,4 m2
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Der er mange muligheder for at tilpasse pavillonerne 
efter Jeres ønsker. Glas kan  udskiftes med fyldninger, 
og det er muligt at lukke en eller flere sider helt. Der kan 
isættes ekstra dør og/eller flere oplukkelige vinduer.

Specialpavilloner - få en drømmepavillon

Individuel tilpasning
Da vi bygger alle vores 
 pavilloner fra bunden, har vi 
stor erfaring med at fremstille 
skræddersyede pavilloner, 
som er designet af kunderne 
selv. Hvis I kun har de grund-
læggende ideer, hjælper vi Jer 
også gerne med at omsætte 
dem til et design.

Hvis I har særlige ønsker og krav
til Jeres kommende pavillon, 
hjælper vi Jer gerne med at 
omsætte dem til virkelighed.
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Fundament - vælg en sikker understøtning
Vi hjælper gerne med at få et sikkert fundament under Jeres pavillon. 
Vi monterer med støbt pladefundament, jordskruer eller sokkelsten. 
Vælg også en flot afslutning med skørter og undgå kulde og træk.

JORDSKRUER

SOKKELSTEN

PLADEFUNDAMENT

SKØRTER

Tilbehør - pavilloner

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Gulvet er med i prisen!
Standardgulvet ligges i et 
 mønster der passer til  pavillonen. 
Der er også mulighed for 
 individuelle gulv-belægninger.

Tagrender
Med tagrender får I ikke alene 
en flot afslutning på taget, men 
pavillonen forbliver også ren 
og pæn, ligesom risikoen for 
fugtskader mindskes. Tagrenden 
kan leveres i hvid, grå eller brun 
i en størrelse, som er tilpasset 
pavillonerne.

Forlæng sæsonen...
Pavillonerne kan 
leveres med isolering 
i gulv og loft

Tagbelægning
Vælg mellem 9 farve nuancer af shingles i 
tagpap, eller  almindeligt sort tagpap. 
Pavil lonerne kan også leveres med  andre 
tagtyper som for eksempel stråtag eller 
gennemsigtige tagplader af poly carbonat.

Vindueskarme
I vores træpavilloner Kan I få 
 specialfremstillede vindueskarme 
med en dybde på 6,5 cm. Det giver 
en ekstra plads til  blomster og 
 lyse stager m.v.

Specialfremstillede bænke 
giver masser af siddepladser

LUDBEHANDLET PROFIL-LOFT

Et loft er den helt rigtige 
afslutning og giver mulighed 

for isolering.

Tagtoppen er i varmgalvaniseret 
stål og med en flot pyntekugle.
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Pavillon   360o

Altid i solen og i læ for vinden
• En siddeplads i naturen
• Mødested for familien hele året rundt
• Overdækning til swimmingpool eller spabad
• Til restauranter f.eks. som rygepavillon
• Perfekt som atelier
• Kan suppleres med gardiner til tag og sider
• Mulighed for farvet glas i taget

Pavillonen er monteret med en 
flot og effektiv ventilations top,

med åbne og lukke funktion.
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Modelbeskrivelse
Standardmodellerne er 2-delt, sammen-
hængende og er rotérbare med hinanden. 
Incl. en aflåselig skydedør. Side- og tag-
højder afhænger af tagets form.

Aluminiumskonstruktionen 
findes i standard RAL farver
• Grøn 6009
• Hvid 9006
• Antracitgrå DB703
• På anmodning i alle RAL-farver.

Ruder :
• Hærdet sikkerhedsglas
•  Tagprofilerne er dugfri Plexiglas
•  Transparent eller hvid
•  UV-bestandig Kan åbnes i alle retninger

Gennemgående  
åbning til 180°

Den sensationelle og innovative 
drejepavillon med 360o panoramaudsigt

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Vores pavillon 360o 

er et frirum med 

udsyn hele vejen rundt 

De drejelige profiler 

beskytter imod vind og vejr

- præcis hvor du 

har brug for det. 

Vælg imellem lige, kuppel eller svaj i taget

Tag med svaj
ø 3,31 – 8,53 m

Kuppeltag
ø 3,31 – 7,22 m

Lige tag
ø 3,31 – 8,53 m
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Sommerudestue
En sommerudestue er den perfekte løsning til 
at forlænge sæsonen. Udestuen er opbygget 
med delvist  isolerede aluminiumsprofiler og 
termoruder. Den kan bruges ca. 10 måneder 
om året. Et frirum hvor I kan få fuld udbytte af 
sommeren og nyde både lyset og naturen.

Få bedre livskvalitet med en udestue
• Store glaspartier sørger for masser af sollys.
• Få glæde af naturen.
• Uafhængig af vejret.
• Til overvintring af planter.
• Forskønner huset.
• Jeres havemøbler er altid godt beskyttet.
• Aluminium kan ikke rådne og er vedligeholdesfri.
• Mødested for familien.
• Et frirum til afslapning.
• Individuelle løsninger, der er tilpasset Jeres behov.
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Sommerudestue - forlæng sæsonen fra tidlig forår til sen efterår

Alt under et tag! 
Vi hjælper  med planerne om en ny udestue, 
tilpasning, byggeansøgning, opsætning samt 
montage. Vi giver en præcis og udførlig råd-
givning igennem hele forløbet. Bestil et gratis 
konsulentbesøg og lad os få en snak om 
Jeres drømmeprojekt.

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

INDIVIDUELLE 

LØSNINGER
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Helårsudestue

Garanti for kvalitet
Helårsudestuen er den helt optimale løsning  til 
 udvidelse af boligen. Vores udestuer er i absolut 
topkvalitet, og skræddersyes så alle detaljer er 
 tilpasset det bestående hus. Udestuerne er frem-
stillet i slidstærke materialer (glas/aluminium) og 
har  isolerede  profiler med termoglas.

ET EKSTRA

FRIRUM I

HAVEN
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Store opluk - få glæde af naturen
Det specielle ved vores udestuer er at man kan 
få op til 7 meter opluk med folde- eller skydedøre. 
Få naturen helt ind i stuen - I kan nemt ændre 
udestuen til en overdækket terrasse. 

Termoruder gør at 
udestuen kan bruges 
hele året. Ruderne 
hjælper med op-
varmning af huset.

Mulighed for markiser til udestuen
- giver skygge på de varme dage.

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

19 



Hvis I ønsker en flot udestue 
med minimal vedligeholdelse 
er plast/aluminium det helt
rigtige materialevalg

Classic udestue

Man kan i dag købe billige ”samleselv”
udestuer i næsten et hvert byggemarked. 
Desværre er kvaliteten i de fleste tilfælde ikke 
noget at prale af. Ahlnor har derfor udarbejdet sin 
helt egen model Classic, hvor  kvaliteten er i top 
og samtidig til en fornuftig pris.
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Jeres personlige udestue 
Vi har specialiseret os i at levere præcis den udestue, 
I har drømt om. Vi går op i vejledning og service, for at 
I kan få den løsning, der passer til Jeres behov, krav, 
ønsker og drømme. Det er Jer, der skal have glæde af 
udestuen i mange år  fremover. Vi kommer gerne forbi 
og måler op til Jeres udestue helt gratis.

Classic udestue - vedligeholdelsesfri og topisoleret helårsudestue

Udestuer

lavet ud fra 

Jeres behov 

og ønsker

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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Venedig sommerudestue

Udestue med fleksible glaspartier
Denne sommerudestue er med 8 mm lamineret enkelt-
lagsglas. Udestuen kan kombineres med faste glas-
partier, skydedøre, foldedøre og glasskydedør. Udestuen 
kan ikke leveres med termoruder, men taget kan leveres 
med termotagplader i 16 mm Polycarbonat. En enkel 
og stilren sommerudestue der forlænger ude sæsonen 
både forår og efterår.

NYD 

HAVEN I 

ALT SLAGS 

VEJR
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Engelsk udestue

En udestue kan hurtig blive for ”moderne” til 
ældre bygninger. Derfor har vi også løsninger 
til mere nostalgiske huse. 

Udestuerne bygges i aluminium og kan bl.a. 
leveres med store opluk. Fælles for dem er, 
at konstruktionen læner sig mere op af en 
udestue  fra de gode gamle dage og derved 
passer fint ind til husets øvrige facetter.

Den engelske udestue er både smuk 
og romantisk. Et funktionelt frirum, 
der fremtræder lyst og rummeligt

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Den engelske 
 udestue har mange 
flotte detaljer, der 
passer godt til især
ældre bygninger
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Veranda uden vedligeholdelse
• Store oplukkelige vinduespartier.
• Mulighed for tagvindue med automatisk 
 temperaturkontrol.
•  Ingen utætheder i tagområdet.
•  Stærk aluminiumsprofil, hvor form og farve 
 holder for evigt.
•  Vedligeholdelsesfrit - behøver ingen pleje.
• Individuelle løsninger.
• Mulighed for montering af solgardiner.

Veranda
Nyd naturen uanset vejret
En veranda har flere anvendelsesmuligheder
- men bruges primært, som overdækket  terrasse. 
Den kan efter vejrforholdene  forvandles til et 
åbent eller lukket rum. Når solen skinner og 
vejret er godt  sidder I næsten i det fri. I kan nu 
nyde Jeres fritid uanset  vejrforholdene.
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Veranda - den geniale løsning til alt slags vejr

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Alle oplukkelige dele er 
fremstillet i slagfast plexiglas 
med nem lukkemekanisme til 
åbning og lukning af glaspartierne.

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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Pergola - med taget, der kan åbne og lukke

Det unikke tagsystem 
Med den medleverede fjern-
betjening kan I vippe tag-
profilerne i lodret stilling, så 
taget står åbent, når vejret 
tillader det og vippe tag-
profilerne tilbage igen, når 
der kommer regn eller dug.

Den moderne pergola
Vi har den helt unikke overdækning til nutidens 
 løsninger for pergola. Vores pergola kan stå frit for sig 
selv, eller kan monteres op til- eller direkte på facaden. 
Pergolaen kan monteres med Screen, faste side-
elementer, skyde- og foldedøre eller glasskydedøre, 
så kan pergolaen anvendes i alt slags vejr. 
Pergolaen kan nemt tilpasses Jeres behov. 
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Terrasseoverdækning

Overdækningerne kan 
senere lukkes i siderne 
og fronten med faste 
partier eller  oplukkelige 
skyde- eller foldedøre. 
Hermed kan I altid lave 
overdækningen om til en 
udestue – så er I sikret i 
fremtiden.

Ahlnor har et stort udvalg af overdækninger til 
 terrasser mv. Vores absolut bedste løsning er 
vores  aluminiums overdækning. Hele konstruktionen 
er udført i vedligeholdelsesfri aluminium og taget kan 
udføres med glastag eller polycarbonat. Denne løsning 
kan udføres i helt op til 14 meters længde.

Overdækningen kan kombineres 
med markiser, der giver ekstra skygge

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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Alle vores orangerier leveres med 
termoruder eller polycarbonat.
De er designet til at modstå høje 
vindhastigheder og belastning fra sne.

Orangeri
Dyrk vitaminer til hele året
Sød frugt og friske grøntsager - den sunde 
mad fra haven smager ekstra godt. De brede 
indgangsdøre gør havearbejdet nemt - dørene 
fåes både som skyde-, sving- eller opdelte 
døre. Automatiske ruder giver mulighed for 
optimal ventilation.

28 



Stort udvalg af tilbehør
• Planteborde
• Hylder
• Automatisk vindue
• Tag- og sideruder
• Varmeanlæg
• Vandingsanlæg
• Vækstlamper
• Skyggegardiner

Orangeri - en stue midt i haven for både mennesker og planter

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk

Orangerier 

kan leveres på 

individuelle 

mål
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Glasskydedøre

Mere lys og luft
Med en glasskydedør lukker I endnu mere dags-
lys og frisk luft ind i udestuen. En skydedør i glas 
giver lys til rummet, og samtidig får I en pladsbe-
sparende og bekvem løsning.

Glasskydedøre giver en åben 
og transparent atmosfære. 
Det er en stilren og elegant løsning 
- der både er moderne og tidløs.

MERE LYS

I JERES 

FRIRUM
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Tilbygninger

Tilbygninger forbedrer 
boligen, så den lever op 
til Jeres families behov i 
mange år fremover. 
Vi udfører alle opgaver 
lige fra tegninger til 
støbning og aflevering.

Vi udfører tilbygninger som alle er perfekt tilpasset 
husets arkitektoniske stil. Vinduer og døre bliver 
skræddersyet til Jeres hus. Beslutning om at bygge 
til er ofte en lang proces. Hos os har I mulighed for 
at få et uforpligtende besøg af vores konsulent for at 
drøfte Jeres drømme og muligheder.  

En tilbygning kan give nyt liv til et
gammelt byggeri og forøge husværdien

Ring på 70 20 58 59 ∙ www.ahlnor.dk
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TILBYGNING

MELLEMBYGNING

ORANGERI

VERANDA

PAVILLON 360o

UDESTUE

PAVILLON

CLASSIC UDESTUE

PERGOLA

PAVILLON OVERDÆKNING

 www.ahlnor.dk

Ahlnor · Industrivej 9 · 6070 Christiansfeld · Tlf. 70 20 58 59 · E-mail: info@ahlnor.dk · www.ahlnor.dk

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 samt 
udestuer i vedligeholdelsesfri aluminium og plast. 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 dit 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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