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7 m2

Elementer: Sideelementerne i vores pavilloner er udført i træ 

eller vedligeholdelsesfri hård plast. De leste elementer kan 

tilpasses Jeres ønsker.

Tag: Tagspær og udhæng er udført i træ. Som tagbelæg 

ning kan der som standard fås tagpapshingles i sort. Mod mer

pris kan stråtag, tagplader af polycarbonat og andre tagtyper 

også leveres. Stålhætten til tagtoppen er varm 

galvaniseret.

Vinduer og døre: Vindue og dørtype er afhængig af den valgte 

model. Alle vinduesglas er monteret med gummiglasbånd. Det 

giver ikke alene en god akustik og lydisolering, men sikrer også, 

at ruderne ikke klirrer, når døren lukkes eller vinden blæser. Er 

uheldet ude, er det desuden let at udskifte en enkelt rude. Alle 

modeller leveres med låsbar dør samt ét oplukkeligt vindue. 

 

Gulv: Udført som ”edderkoppespind” med gulvbrædder og 

ramme i trykimprægneret træ. Andre gulvtyper se side 65. 

Gulvet kan isoleres mod merpris.

 

Maling og farver: Træpavillonen sprøjtemales både ud vendigt 

og indvendigt 2 gange på fabrikken. Alt træværk  leveres som 

standard i hvid (RAL 9010) eller valgfri farve  efter aftale. Ønsker 

man selv at male  pavillonen vil prisen blive reduceret. Ring og 

hør nærmere. Pavillonerne i plast leveres i hvid (RAL 9016) og 

fyldninger kan leveres i 8 forskellige  farver   mod merpris.

Isolering: Vi tilbyder mod tillæg fuld isolering i gulv og loft. 

 

Tilbehør: Skruer, beslag m.v. er udført i rustfast materiale. For 

samlet oversigt over tilbehør se side 66. 

Størrelser: Vores standardpavilloner leveres i 7 størrelser fra 

4,8 til 12,4 m2 samt ovale op til 24 m2, men vi kan også  

producere andre størrelser på bestilling. Vi leverer også gerne 

elementer efter mål til selvbyggere. 

 

Levering: Vi leverer typisk direkte til Jeres adresse med en af 

vores egne biler, men man har også mulighed for selv at hente 

pavillonen på vores fabrik i Christiansfeld. 

 

Placering og underlag: En pavillon bør placeres, hvor den ikke 

er til gene for naboer og andre. Husk også at  overholde bygge

linjer, regler om afstand til skel m.v. Uanset hvor  pavillonen skal 

placeres, skal underlaget være stabilt 

– gerne stampet og planet. Er underlaget helt jævnt, kan 

pavillonen sættes direkte på jorden med opklodsninger. Det an

befales dog at bruge sokkelsten eller jordskruer til fastholdelse 

af pavillonen i stormvejr. Se lere muligheder på side 65.

Vedligeholdelse: Træpavilloner, der leveres ubehandlede, skal 

hurtigst muligt behandles mod vejr og vind – og gerne inden 

opsætning. Vi anbefaler en grundbehandling mod råd og svamp 

samt to gange træbeskyttelse af god kvalitet. For alle træpavil

loner gælder det, at løbende vedligeholdelse i form af maling og 

rengøring af overladen er nødvendig.  

I træpavilloner er glas og fyldninger monteret med vedligehold

elsesfrie ibercorelister, som blot skal rengøres.

5 års produktgaranti: Vores pavilloner og tilbehør er dækket af 

5 års produktgaranti, som dækker produktions og  

materialefejl.  

 

Alle pavilloner kan demonteres og lyttes. Ingen brug af sili-

kone. Find mere information på Ahlnor.dk.

Pris pavillon incl. gulv
Denne pris gælder, hvis man vælger selv at stå for op sætning 

af pavillonen ud fra den letforståelige monterings vejledning, 

der er vedlagt pavillonen. Prisen er incl. standardgulv og 

excl. levering. Det er muligt at tilkøbe tagrendesæt og loft 

incl. isolering.

Loft incl. isolering
I denne pris får man et lot 

ludbehandlet proil loft 

samt  isolering i både gulv 

og loft. Isolering forlænger 

sæsonen  både før og efter 

sommeren.

Tagrendesæt
Denne pris dækker levering af komplet tagrendesæt med ét 

nedløb, der kan placeres efter ønske. Tagrenderne kan leveres 

i farverne hvid, grå eller brun.

Montering incl. levering
Prisen er gældende, hvis pavillonen ønskes leveret og opsat af 

vores erfarne montageteam. 

Alle priser er incl. 25% moms.

Prisforklaring

Fakta og produktinformation

Info til pavilloner i plast og træ


