
Oasis™ Sekskantet drivhus
Virkeliggør dine drømme 

www.palramapplications.com

POLYCARBONATPLADER, 
DER PRAKTISK TALT IKKE 

KAN GÅ I STYKKER

L: 247,1 x B: 247,1 x H: 266,8 cm 

Stilfuldt sekskantet design danner rammerne for et vellykket 
vækstmiljø 
• 2 næsten ubrydelige polycarbonatrude typer giver afbalancerede vækstbetingelser
• Tag - dobbeltlags polycarbonatplader beskytter mod stærk sollyseksponering
• Vægge - krystalklare polycarbonatpaneler giver over 90% lysoverførsel
• Paneler misfarver ikke, brudsikker og blokkerer skadelige UV-stråler og er 100% UV-

beskyttet
• Holdbar, antracit pulverlakeret, rustbeskyttende aluminiumramme (RAL 7012)
• Gør-det-selv montering - glidepanel system
• Bred dobbelthængt dør med låsbart dørhåndtag - For ekstra beskyttelse og sikkerhed (lås

ikke inkluderet)
• Indbygget rensesystem inkluderet til effektiv vanddræning og indsamling
• Sidelamel vindue - giver luftstrøm og tillader regulering af varme og fugtighedsniveauer
• Galvaniseret stålsokkel medfølger - tilfører strukturel stabilitet



Tilgængeligt tilbehør - Tilpas dit drivhus til dit behov
En komplet drivhusoplevelse, der gør havearbejde lettere, effektiv og komfortabel

• Skygge kit

• Robust og holdbar hylde

• Automatisk sidelamel
vindue åbner kit

• Planteholder

• Stål arbejdsbænk

• Professionel
opbindingskit

• Vandings kit
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Sidelamel vindue inkluderetIndbygget rensesystem

Optimale vækstbetingelser i et overdådigt rum 

Update 11.16

Låseligt dørhåndtag Holdbar aluminiumsstruktur

Oasis™ hexagonal drivhus

Produkt dimensioner Varenr. Stregkode Indvendige mål Dør dimensioner Tagudhæng 
højde

540-050

EAN-13 
7290108133837

L: 203,60  cm
B: 203,60 cm
H: 261,60 cm

117 x 177,4 cm 163,9 cm

Pakning Pakkedimensioner Bruttovægt Palleantal 40’ HC container

1 karton 174 x 64,5 x 22 cm            57 Kg 15 stk. 180 stk.

83
64

9

Ca. mål. Medmindre en anden definition er skrevet, er alle produktdimensioner produktets maksimale dimensioner.

Fremstillet og markedsført af: PALRAM Applications Ltd. en del af PALRAM Ind.
Distribueret af NSH NORDIC A/S
Tel: + 45 75754270 
E-mail: post@nshnordic.com
www.nshnordic.com 
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Arbejdsstilling og vedligeholdese 
• Høj lofthøjde for forbedret arbejdsstilling
• Vedligeholdesfrit design

Gør-det-selv montering 
• Glidende paneler monteringssystem - der er ikke brug for

glaslåsende dele
• Ensartede profiler til alle stillinger
• Trinvise montageanvisninger

Maksimal sikkerhed 
• Ingen glas der går i stykker

Logistik 

• Kompakt letvægtsemballage
• Kan simpelt og nemt flyttes
• Minimal lagerplads

Oasis™ sekskantet drivhus




