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DANSK KVALITET OG DESIGN

Uderum i topkvalitet – et frirum til drømme

Pavilloner 360o



2 ∙ Ring 70 20 58 59 og få en snak om dit drømmeprojekt

Pavillon   360°
Den sensationelle og innovative 
drejepavillon med 360o panoramaudsigt 
er et frirum med udsyn hele vejen rundt. 
De drejelige profiler beskytter imod vind 
og vejr - præcis hvor man har brug for det. 

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

Pavillion 360o
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Standardmodellerne er 2-delt, 
sammen hængende og er rotérbare 
med hinanden. Incl. en aflåse-
lig  skydedør. Side- og taghøjder 
 afhænger af tagets form.

Ruder :
• Hærdet sikkerhedsglas
•  Tagpladerne er dugfri Plexiglas
•  Transparent eller hvid
•  UV-bestandig 

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

Størrelse  8,44 m2 12,19 m2 16,54 m2 21,60m2 27,33m2 33,78 m2 40,92 m2 48,62 m2 57,12m2

DIAMETER 3,31 3,94 4,62 5,28 5,93 6,57 7,22 7,87 8,53

PRIS PAVILLON 360o EXCL. GULV 94.900,- 104.900,- 124.900,- 154.900,- 204.900,- 244.900,- 284.900,- 304.900,- 354.900,-

TILLÆG FOR ANDEN FARVE + 10% + 10% +10% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10%

GARDIN TIL TAG 3.995,- 4.995,- 5.995,- 6.995,- 7.995,- 8.995,- 9.995,- 11.995,- 13.995,-

GARDIN TIL SIDE 4.995,- 5.495,- 5.995,- 6.495,- 6.995,- 7.495,- 7.995,- 8.495,- 8.995,-

OPSÆTNING, LEVERING, FUNDERING 12.995,- 12.995,- 14.995,- 16.995,- 18.995,- 20.995,- 22.995,- 26.995,- 31.995,-

Alle priser er incl. 25% moms. 

Pavillonen der 
kan drejes 360o

Frit valg imellem 3 tagforme

Lige tag
ø 3,31 – 8,53 m

Kuppeltag
ø 3,31 – 7,22 m

Tag med svaj
ø 3,31 – 8,53 m

Altid i solen og i læ for vinden

Kan åbnes i alle retninger
Gennemgående  
åbning til 180°

Funktionel drejepavillon
Pavillonen kan mod merpris leveres med gulv. Der fås mange 
gulvtyper, få et tilbud på det gulv der passer til Jeres ønsker.

Individuelle gulvløsninger

Pavillion 360o



Ahlnor satser på kvalitet og professionel rådgivning
God service er en selvfølge hos Ahlnor – både før 
og efter en handel. Derfor er man 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.

Besøg vores 1.500 m2 store udstilling i Christiansfeld 
Vi udstiller havepavilloner i træ og vedligeholdelsesfri plast,  udestuer i 
plast og alu, veranda, terrasseoverdækning, pergola, pavillon 360o samt 
folde- og skydedøre. Besøg Industrivej 9 i Christiansfeld.

Åbningstider i Christiansfeld
Hverdage fra 9.00-16.00 - fredag 9.00 - 15.00
lørdage  kl.10.00-14.00 (i perioden 3/3 - 30/9)

Vi har udstillinger i Jylland og på Fyn 

Telefonerne er åbne alle ugens 7 dage 
kl 8.00 - 20.00 hele året

70 20 58 59

Ring 70 20 58 59 og få en snak om drømmeprojektet

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

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

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

CLASSIC UDESTUEPAVILLON 360oORANGERITILBYGNING

MELLEMBYGNING VERANDA

Vi bygger frirum og livskvalitet... Stort udvalg afindividuelleløsninger


