
DRIVHUSE / PAVILLONER
og tilbehør



Hvad enten du er til blomster eller grøntsager, driverliv eller 
drivhusliv, så giver Vitavia dig mulighed for at finde det helt 
rigtige drivhus til dig og din have. 

Vitavias sortiment spænder fra det lille Ida vægdrivhus på 
0,9 m² til det flotte, eksklusive Sirius orangeri på 13 m² og 
det store Poseidon drivhus på 15,7 m². Vitavia tilbyder også et 
stort udvalg i tilbehør, der kan øge anvendelsesmulighederne 
og give dig ekstra glæde ved brug af drivhuset. 

Vitavia produceres på egen fabrik af Odense-firmaet OPJ A/S, 
der i mere end 35 år har været en af Europas førende aktører 
på drivhusmarkedet. Det er din garanti for høj kvalitet.

Vitavia 
giver plads 
til både hygge 
og drivhus–
drømme

Vitavia tilbyder også et stort udvalg i tilbehør, der kan øge anvendelsesmulighederne og give dig 
ekstra glæde ved brug af drivhuset. Se vores store tilbehørsprogram bagerst i brochuren.



Før du vælger 
drivhus
Der er mange ting, der er værd at overveje og tage stilling til, 
før du vælger dit drivhus. Skal det f.eks. være med glas eller 
polycarbonat? Hvor mange vinduer skal det have? Skal det 
være med enkelt- eller dobbeltdør? Og ikke mindst, hvor stort 
skal det være? Ekstra vinduer kan eftermonteres i alle vores 
drivhusmodeller - og glas og polycarbonatplader kan udskiftes. 
Men størrelsen kan du ikke ændre på. 

Det er blevet meget populært at anvende sit drivhus som en 
kombination af dyrknings- og opholdsrum med ekstra plads 
f.eks. til et lille bord og et par stole. Så hvis du har plads, så køb 
ikke et for lille drivhus. 

Et godt 
fundament
Vores stålsokkel er let at samle, let at få i vater og det er 
forholdsvist let at få krydsmålene til at være ens, hvilket er 
vigtigt for at resten af samlingen af drivhuset forløber uden 
problemer. Desuden giver en stålsokkel ekstra højde til hele 
drivhuset. 

Til Vitavias lakerede drivhuse kan du naturligvis få sokler, 
der er lakeret i samme farve som drivhuset.

Vitavia drivhuse er lette at samle v.hj.a. den overskuelige 
samlevejledning. På www.vitavia.dk ("Kom godt igang") kan 
du se instruktionsvideoer - så er hele drivhuset samlet på 
en weekend! Du kan også vælge at få det opstillet af Vitavias 
egne montører - til fast pris. Se prisliste på hjemmesiden.

Nu kan du købe alle reservedele (også glas) til 
dit drivhus direkte på vores hjemmeside - og få det hele 

leveret lige til døren. Læs mere på www.vitavia.dk



* Ekskl. sokkel

VENUS
Venus-serien omfatter 4 modeller - alle udført i kraftige og anodiserede aluminiumsprofiler - fra 3 sektioner = 3,8 m² op til 6 sektioner 
= 7,5 m². Alle modeller kan leveres med grønlakerede profiler. Model Venus har udluftningsvindue(r), letløbende skydedør og tagrender. 

SPECIFIKATIONER VENUS LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 3800 1,95 m 1,93 m 1,24 m 1,97 m 3,8 m² 1 P 4 mm

Model 5000 2,57 m 1,93 m 1,24 m 1,97 m 5,0 m² 1 P 4 mm

Model 6200 3,21 m 1,93 m 1,24 m 1,97 m 6,2 m² 2 P 4 mm

Model 7500 3,84 m 1,93 m 1,24 m 1,97 m 7,5 m² 2 P 4 mm

Venus-serien leveres med 
specielle tagafstivere - en god 

sikring mod sne og blæst. 

VENUS 5000

VENUS 6200 - med polycarbonat

Køb ikke et drivhus, der er for lille. Ingen har nogensinde 
klaget over, at deres drivhus er for stort.



* Ekskl. sokkel

MERKUR
Merkur-serien er kvalitetsdrivhuse, med helt specielle detaljer, der sætter fokus på styrken i et drivhus. Som standard har Merkur-serien 
2 oplukkelige tagvinduer, tagrender og letløbende skydedør. Ønsker du på et senere tidspunkt at udvide din enkeltdør til dobbeltdøre  
kan det tilbydes som ekstra tilbehør. Alle Merkur-modeller er udført i kraftige og anodiserede aluminiumsprofiler, der også kan leveres  
grønlakerede. Bemærk den store sidehøjde! 

SPECIFIKATIONER MERKUR LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 6700 2,58 m 2,57 m 1,35 m 2,30 m 6,7 m² 2 P 6 mm

Model 8300 3,21 m 2,57 m 1,35 m 2,30 m 8,3 m² 2 P 6 mm

Model 9900 3,84 m 2,57 m 1,35 m 2,30 m 9,9 m² 2 P 6 mm

Model 11500 4,46 m 2,57 m 1,35 m 2,30 m 11,5 m² 2 P 6 mm

Specielle hjørnesamlinger og 
hanebjælker samt meget kraftige 
afstivere i både tag og sider.

Alle Merkur-modeller kan leveres med glas i sider og gavle samt med 6 mm polycarbonat i tag. 
NB! Der medleveres glas til hele drivhuset, overskydende glas kan anvendes som reserveglas.

Bemærk! Alle Vitavia modeller leveres som basis i alu-natur profiler 
med 3 mm nøjagtigt tilskåret glas, med mindre andet er anført. 

Modeller mærket med P kan ligeledes leveres med polycarbonat.

MERKUR 11500



* Ekskl. sokkel

URANUS
Uranus er designet til hobbygartneren, der forlanger lidt mere. Som standard har Uranus-serien oplukkelige tagvinduer, tagrender og 
letløbende dobbelte skydedøre. Uranus-serien er udført i kraftige, anodiserede aluminiumsprofiler og kan leveres med glas overalt, 
6 mm polycarbonat overalt eller med polycarbonat i taget og glas i resten af huset. Alle Uranus-modeller kan leveres med grønlakerede 
profiler. Model 9900 og 11500 kan desuden leveres med sortlakerede profiler. Bemærk den ekstra store sidehøjde!

SPECIFIKATIONER URANUS LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 6700 2,58 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 6,7 m² 2 P 6 mm

Model 8300 3,21 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 8,3 m² 4 P 6 mm

Model 9900 3,84 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 9,9 m² 4 P 6 mm

Model 11500 4,46 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 11,5 m² 4 P 6 mm

Specielle hjørnesamlinger og 
hanebjælker samt meget kraftige 

afstivere i både tag og sider. 

URANUS 9900

Et stort drivhus kan anvendes som en kombination af en lille udestue og et drivhus.



* Ekskl. sokkel

* Ekskl. sokkel

DIANA
Diana-serien består af store og rummelige kvalitets-
drivhuse i flot design i rundbuestil og stor totalhøjde. 
Diana-serien leveres med dobbelte skydedøre og ind-
byggede tagrender samt op til 4 oplukkelige tagvinduer 
(afhængig af størrelse). Udover nøjagtigt tilskåret glas 
leveres solbestandige polycarbonatplader til de runde 
skuldre. Diana leveres både med anodiserede alu- 
og grønlakerede profiler.

ORION
Orion 5000 leveres med en enkelt skydedør, et oplukkeligt tagvindue og indbyggede  
tagrender. Leveres med nøjagtigt tilskåret glas samt solbestandige polycarbonat- 
plader til de runde skuldre. Leveres også med grønlakerede profiler.

SPECIFIKATIONER DIANA LÆNGDE BREDDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 5000 1,95 m   2,57 m 2,54 m 5,0 m² 1

Model 6700 2,58 m 2,57 m 2,54 m 6,7 m² 2

Model 8300 3,21 m 2,57 m 2,54 m 8,3 m² 2

Model 9900 3,84 m 2,57 m 2,54 m 9,9 m² 4

Model 11500 4,46 m 2,57 m 2,54 m 11,5 m² 4

SPECIFIKA- 
TIONER ORION

LÆNGDE BREDDE TOTAL- 
HØJDE *

AREAL ANTAL OPLUK. 
VINDUER

2,57 m 1,93 m 2,30 m 5,0 m² 1

Scan og se vores inspirationsfilm
- eller klik ind på www.vitavia.dk

ORION 5000

DIANA 11500 En dobbeltdør letter adgang ind 
i drivhuset, så man bl.a. kan få en  
trillebør ind.



* Ekskl. sokkel

HERA
Dette sekskantede drivhus med pragtfuld stå- samt grohøjde har et spændende og flot 
design med mange andre anvendelsesmuligheder end drivhus for eksempel pavillon, 
lysthus eller voliere. Model 4500 leveres med letløbende skydedør med håndtag, side-
jalousivinduer og med 3 mm glas. Model 9000 leveres med dobbelte skydedøre med lås 
og 3 store tophængslede sidevinduer sikrer optimal udluftning. Leveres som standard  
med hærdet glas i hele baner i siderne samt med 6 mm polycarbonat i taget. Model 4500 
og 9000 kan leveres med grønlakerede profiler. Hera 9000 kan desuden leveres med 
sort- eller hvidlakerede profiler.

SPECIFIKATIONER HERA DIAGONALMÅL SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 4500 2,56 m 1,82 m 2,57 m 4,5 m² 2 jalousivinduer

Model 9000 3,80 m 1,82 m 2,88 m 9,0 m² 3 sidevinduer

HERA 9000

HERA 4500

Til Vitavia Hera 4500 drivhuse 
fås foldehylde og foldebord som 

specialtilbehør i alu.

Til Vitavias lakerede drivhuse kan du få sokler, der er lakeret i samme farve som drivhuset.



* Ekskl. sokkel

VÆGDRIVHUSE
Ida 900, 1300 & 3300
Disse mindre vægdrivhuse med stor totalhøjde er ideelle for hobbygartneren med 
begrænset plads - og giver mulighed for at kombinere drivhuset med en lille hyggekrog.
Ida-serien leveres inkl. tagrende, tagvindue og letløbende skydedør (model 3300 har 
dobbelte skydedøre) - som ekstra tilbehør fås hylder til Ida 900 og 1300. Alle Ida-
modeller leveres med anodiserede alu- eller grønlakerede profiler.

På vores hjemmeside www.vitavia.dk kan du se  
tilbehør, monteringsvejledninger, støbemål, prislister 

og mange andre nyttige oplysninger.

SPECIFIKATIONER IDA LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Ida model 900 1,32 m 0,69 m 1,52 m 1,84 m 0,9 m² 1 P 4 mm

Ida model 1300 1,94 m 0,69 m 1,52 m 1,84 m 1,34 m² 1 P 4 mm

Ida model 3300 2,57 m 0,69 m 1,65 m 2,22 m 3,3 m² 1

IDA 3300

IDA 1300

Som specialtilbehør til Vitavia Ida vægdriv-
huset fås Ida hyldesæt med 2 hylder, som kan 

anvendes til f.eks. potter og mindre vækster  
som krydderurter og udplantningsplanter.  

Ved at anbringe 2 hylder i samme side er der 
fortsat plads til høje vækster i den anden side 

af drivhuset.



* Ekskl. sokkel

IDA 5200, 6500 OG 7800
Har du begrænset plads eller har du kun behov for et mindre dyrkningsareal, er Ida-modellerne det rigtige valg, da de giver et stort  
dyrkningsareal i forhold til den plads, de optager. Den store indvendige højde i Ida-modellerne bevirker, at hele det indvendige areal kan 
udnyttes til dyrkning. Ida 5200-7800 er alle er udført i slanke aluminiumsprofiler, der tillader næsten alt sollyset at komme ind i drivhuset. 
Du kan desuden frit vælge, om du vil have to enkelte skydedøre placeret i hver sin gavl eller en dobbelt skydedør placeret i fronten. 
Ida 5200-7800 leveres med 6 mm polycarbonatplader i taget og 3 mm glas i resten af drivhuset. Alle modeller leveres med nedløbsrør.

SPECIFIKATIONER IDA LÆNGDE DYBDE HØJDE VED MUR* HØJDE I FRONT* AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 5200 2,62 m 2,01 m 2,21 m 1,69 m 5,2 m² 1

Model 6500 3,24 m 2,01 m 2,21 m 1,69 m 6,5 m² 2

Model 7800 3,87 m 2,01 m 2,21 m 1,69 m 7,8 m² 2

IDA 5200

Et vægdrivhus 
placeret op ad 

en sydvestvendt 
mur er ideelt, 

da drivhuset om 
aftenen holder 

længe på varmen 
fra den solop-
varmede mur.



HELENA
Helena er et flot og elegant vægdrivhus, der kan anvendes både som væksthus og som havestue. De store dobbelte skydedøre med lås  
kan valgfrit placeres enten i drivhusets front eller i en af gavlene (dørmål: 119 x 176 cm). Modellerne er fremstillet i stærke anodiserede 
aluminiumsprofiler, der tillader stort lysindfald og giver et elegant look. Helena leveres med 10 mm polycarbonatplader i taget (reducerer 
kondens og sørger for et minimalt varmetab gennem taget) og 3 mm hærdet glas i hele baner i resten af huset. Leveres inkl. nedløbsrør  
og sidevinduer. Helena kan desuden leveres med antracitgrå- eller sortlakerede profiler. NB: Den meget kraftige bundramme kan monteres  
direkte ovenpå en plan overflade / støbt fundament uden brug af sokkel.

SPECIFIKATIONER HELENA LÆNGDE DYBDE HØJDE VED MUR HØJDE I FRONT AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 8600 3,34 m 2,66 m 2,39 m 1,87 m 8,6 m² 2

Model 10200 3,97 m 2,66 m 2,39 m 1,87 m 10,2 m² 2

Model 11900 4,60 m 2,66 m 2,39 m 1,87 m 11,9 m² 2

Døren er udsat for meget slid. Vitavia skydedøre er derfor forsynet med kuglelejehjul. Døren skal kunne lukkes med en lukkemekanisme, 
så den ikke blæser op. Dette kan især være et problem ved drivhuse med polycarbonat, hvor åbne døre skaber en stor risiko for stormskader. 

HELENA 8600



* Inkl. sokkel

SIRIUS 13000
Stort orangeri i eksklusivt design med mange lækre detaljer. Masser af plads og luft, stor 
sidehøjde, hærdet floatglas i hele baner overalt, 2 døre (kan monteres i valgfri gavl) og 4 
vinduer. Nyt elegant system til fastgørelse af glas med lister. Hvis du ønsker bedre adgang 
eller udluftning kan vi tilbyde ekstra dobbeltdøre som tilbehør. Vælg mellem sortlakeret, 
grønlakeret eller lys grå, anodiseret aluminium. Leveres inklusiv sokkel og 3 nedløbsrør.

SPECIFIKATIONER SIRIUS 13000 HOVEDBYGNING INDGANGSPARTI SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL

Model 13000 2,57 x 3,84 m 2,57 x 1,26 m 1,57 m 2,52 m 13,0 m²

SIRIUS 13000
- sortlakeret

3,84 m

3,84 m

2,57 m

1,26 m

0,63 m 0,63 m2,57 m

SIRIUS 13000 - anodiseret aluminium

SIRIUS 13000 - grønlakeret



ZEUS
Zeus er et stærkt, flot drivhus ideelt til den passionerede bruger, for hvem dyrkning af grøntsager og blomster er blevet mere end blot en 
hobby. Den meget store sidehøjde giver fuld ståhøjde overalt i drivhuset. Hærdet 3 mm floatglas i hele baner giver et perfekt ind- og udkig. 
Den aflåselige stalddør er udstyret med en kraftig cylinderlås og giver ekstra ventilationsmuligheder uden der kommer kold trækluft ind 
til planterne. Alle Zeus-modeller leveres med nedløbsrør. Leveres også med sortlakerede profiler. NB: Den meget kraftige bundramme 
kan monteres direkte ovenpå en plan overflade / støbt fundament uden brug af sokkel.

Scan og se vores inspirationsfilm
- eller klik ind på www.vitavia.dk

ZEUS 15700

* Ekskl. sokkel

SPECIFIKATIONER ZEUS LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 8100 3,14 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 8,1 m² 2

Model 10000 3,89 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 10,0 m² 2

Model 11900 4,63 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 11,9 m² 3

Model 13800 5,38 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 13,8 m² 3

Model 15700 6,12 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 15,7 m² 3

10 mm polycarbonat 
i taget reducerer 
kondens og sørger 
for et minimalt 
varmetab gennem 
taget.  



* Ekskl. sokkel

CASSANDRA
Det store flotte orangeri Cassandra i klassisk engelsk "garden style" er specielt designet til 
den kræsne bruger. Cassandra leveres med 3 mm hærdet glas i hele baner. Glassene fast-
gøres med elegante glaslister. Den lave indgangssokkel gør, at man uhindret kan gå ind og  
ud af orangeriet/drivhuset. Dette er også en ekstra fordel for kørestolsbrugere. Cassandra  
monteres på en 50 cm høj halvmur (indgår ikke i leverancen). Muren kan konstrueres i netop  
de materialer, der passer bedst til din smag f.eks. mursten, betonblokke eller som en fuld- 
støbt betonsokkel. Leveres i to størrelser: 9,9 m² og 11,5 m². Begge størrelser fås med 
kraftige anodiserede eller sortlakerede profiler.

CASSANDRA 9900

Vitavia brændeskjul og højbede i elegant 
og eksklusivt design - konstrueret af 

stærke profilerede Zincalume paneler. 
Brændeskjulet kan rumme 1,8 m3 brænde. 

Højbedet kan bygges, så det passer til 
netop dit behov, din have og din smag. 

LÆS MERE PÅ WWW.VITAVIA.DK

SPECIFIKATIONER 
CASSANDRA

LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK.
VINDUER

ANTAL 
DØRE

Model 9900 3,83 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 9,9 m² 4 2

Model 11500 4,45 m 2,57 m 1,51 m 2,46 m 11,5 m² 4 2

CASSANDRA 9900 
- anodiseret aluminium

- sortlakeret



De oplyste mål er de pladskrævende mål.

FREYA
Model Freya er et fritstående drivhus med pulttag (tag med ensidig hældning/halvtag). Freya kombinerer alle fordele fra et vægdrivhus 
med et fritstående drivhus’ større placeringsmuligheder. Pulttaget giver meget stor indvendig højde overalt, så der er god plads til både 
vækster og brugere. I fronten er der en dobbelt skydedør, der sikrer let og uhindret adgang til drivhuset. Ventilationen sikres af 2 top- 
hængslede sidevinduer og et jalousivindue over dørene. Leveres med 6 mm polycarbonatplader i taget og 3 mm hærdet helbaneglas i  
front og sider. Leveres med nedløbsrør.

SPECIFIKATIONER FREYA BREDDE DYBDE HØJDE FRONT HØJDE BAG AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 7600 2,92 m 2,58 m 2,52 m 1,69 m 7,6 m² 3

FREYA 7600

Vitavia tilbyder også et stort udvalg i tilbehør, der kan øge anvendelses-
mulighederne og give dig ekstra glæde ved brug af drivhuset. Se vores 

store tilbehørsprogram bagerst i brochuren og på www.vitavia.dk



APHRODITE
Vitavia Aphrodite er et drivhus med smart nyt tagdesign, dobbeltdør og stor ståhøjde overalt i huset. Aphrodite er fremstillet af meget kraftige 
hvidlakerede alu-profiler. Pulttaget (tag med ensidig hældning/halvtag) giver meget stor indvendig højde overalt, så der er god plads til både  
vækster og brugere. Den dobbelte aflåselige skydedør i fronten sikrer let og uhindret adgang til drivhuset. Ventilationen sikres af 3 top-
hængslede sidevinduer og vippevinduer over dørene. Leveres med 10 mm polycarbonat i tag og 3 mm hærdet helbaneglas i front og sider. 
Leveres med nedløbsrør.

- hvidlakeret
APHRODITE 11500

De oplyste mål er de pladskrævende udvendige mål.

SPECIFIKATIONER APHRODITE BREDDE DYBDE HØJDE FRONT HØJDE BAG AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 11500 3,93 m 2,67 m 2,42 m 1,87 m 11,5 m² 5

10 mm polycarbonat i taget reducerer kondens og sørger for 
et minimalt varmetab gennem taget.  



POSEIDON 15700

POSEIDON
Vitavia Poseidon er et stærkt, flot drivhus med kraftige, sortlakerede alu-profiler og fuld ståhøjde overalt i drivhuset. Leveres med 3 mm  
hærdet helbaneglas for perfekt ind-/udkig og kraftige UV-beskyttede 10 mm polycarbonatplader i tag og i gavlspidser, hvilket bl.a. reducerer 
kondens og behov for skygning. Den dobbelte, hængslede dør er udstyret med en kraftig cylinderlås. Inkl. 2 eller 3 ventilationsvinduer og  
2 nedløbsrør. NB: Den meget kraftige bundramme kan monteres direkte ovenpå en plan overflade / støbt fundament uden brug af sokkel.

SPECIFIKATIONER POSEIDON LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE * AREAL ANTAL OPLUK. VINDUER

Model 8100 3,14 m   2,57 m 1,89 m 2,50 m 8,1 m² 2

Model 10000 3,89 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 10,0 m² 2

Model 11900 4,63 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 11,9 m² 3

Model 13800 5,38 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 13,8 m² 3

Model 15700 6,12 m 2,57 m 1,89 m 2,50 m 15,7 m² 3

Nyhed! Vitavia brændeskjul og højbede i elegant og  
eksklusivt design. Læs mere på www.vitavia.dk



VITAVIA SOLARFAN 
De fleste drivhuse har i dag oplukkelige ventilationsvinduer, 
hvilket er en god hjælp til at få frisk luft i drivhuset og der-
med også reducere temperaturen. Men det hjælper ikke 
meget at åbne vinduerne på en varm sommerdag med 
stillestående luft. Vitavia Solarfan er en kraftig solcelle- 
ventilator til drivhuset, som reducerer indetemperatur og  
kondensdannelse i drivhuset/udestuen. Ventilatoren har  
meget stor kapacitet (135 m³/t) - i et 10 m² drivhus ud- 
skiftes al luft 4-6 gange i timen. Ventilatoren er udstyret 
med tænd/sluk knap og kan monteres i næsten alle både 
nye og allerede opstillede drivhuse uanset fabrikat. 
Fås i 5 størrelser.

Hylder og borde skaber plads 
– og gør det let at holde orden

Du kan ikke få for meget plads til plantebakker, potter o.l. Til dette 
formål tilbyder Vitavia både hylder og borde. Hvis du ønsker at 
dyrke høje vækster, kan du med fordel vælge folde-modellerne, 
så der bliver plads til klatrende planter som agurk og tomat. 
Meget af Vitavias tilbehør kan leveres grøn- eller sortlakeret.

ALUMINIUMSHYLDE DRIVHUSBORD
MED EKSTRA HYLDE

DRIVHUSBORD

TOP TIL 
DRIVHUSBORDFOLDEHYLDE FOLDEBORD

HYLDE- 
KNÆGTE  

(2 STK.)

CLIPS, BOLTE OG MØTRIKKER, 
OPBINDINGSKROGE M.M.



VITAVIA SOLARFAN 
De fleste drivhuse har i dag oplukkelige ventilationsvinduer, 
hvilket er en god hjælp til at få frisk luft i drivhuset og der-
med også reducere temperaturen. Men det hjælper ikke 
meget at åbne vinduerne på en varm sommerdag med 
stillestående luft. Vitavia Solarfan er en kraftig solcelle- 
ventilator til drivhuset, som reducerer indetemperatur og  
kondensdannelse i drivhuset/udestuen. Ventilatoren har  
meget stor kapacitet (135 m³/t) - i et 10 m² drivhus ud- 
skiftes al luft 4-6 gange i timen. Ventilatoren er udstyret 
med tænd/sluk knap og kan monteres i næsten alle både 
nye og allerede opstillede drivhuse uanset fabrikat. 
Fås i 5 størrelser.

Scan og se meget mere tilbehør
- eller klik ind på www.vitavia.dk

Hold styr på klimaet i drivhuset

Vitavia hjælper dig med at holde styr på klima, temperatur og luftfugtighed i drivhuset. Et drivhustermometer måler den øjeblikkelige 
temperatur i drivhuset. Min./max. termometret viser den højeste og laveste temperatur, der er registreret i en given periode. Jordtermo-
metret fortæller, hvornår jorden er varm nok til at foretage udplantning. Og hygrometret viser luftfugtigheden i drivhuset. Med petroleums- 
varmere er det let at holde drivhuset frostfrit. Og ikke mindst kan du styre ventilation og udluftning i drivhuset med f.eks. automatiske 
vinduesåbnere. En måde også at styre varmen i drivhuset er ved at sørge for skygning. Vitavia skyggenet og skyggepasta reducerer 
risikoen for solsvidning af planterne. Og skyggenettet fungerer desuden som isolering mod kulde om natten og i det tidlige forår.

Vanding i drivhuset

Vitavia tilbyder et fuldautomatisk drypvandings- og gødningsanlæg,  
som kan suppleres, så det kan dække ethvert behov for vanding i  
drivhuset. Hvis du ønsker at bruge regnvand til vanding er Vitavia  
nedløbsrør ideelt til at opsamle regnvandet i en tønde el. lign.

Smuk og praktisk dekoration

Giv drivhuset det rigtige "victorianske look" med Vitavia  
Cresting tagrygsdekoration, der også hjælper med at 
forhindre fugle i at sætte sig på tagryggen. Fås i grøn  
og sort. 

EKSTRA TAGVINDUE & AUTOMATISKE VINDUESÅBNERE

TERMOMETER JORDTERMOMETERMIN./MAX. TERMOMETER SKYGGEPASTA

SKYGGENET

HYGROMETER

JALOUSIVINDUE &  
AUTOMATISK JALOUSI- 
OPLUK

AUTOMATISK DRYP- 
VANDINGSANLÆG  

(MED TERMOSTATVENTIL  
OG INKL. 50 VANDINGS- 

STEDER)

CRESTING TAGRYGS- 
DEKORATION (PASSER TIL  

MODEL 6700, 8300, 9900,  
11500 OG SIRIUS)

NEDLØBSRØR 
(MED 2 NEDLØB OG 
2 ENDESTOP)

PETROLEUMSVARMERE
(FÅS MED FORSKELLIG 

YDEEVNE)



Der tages forbehold for trykfejl samt produktforbedringer. Eventuelle ændringer vil blive vist på www.vitavia.dk.

Bemærk! Et Vitavia drivhus er primært beregnet til planteavl og er derfor ikke som sådan konstrueret til at være helt tæt, da det er nødvendigt med udluftning 
bl.a. for at undgå kondensdannelse. Såfremt drivhuset anvendes som f.eks. en udestue el.lign. gør vi udtrykkeligt opærksom på, at drivhuset ikke er 100% 
vandtæt, og at vi ikke påtager os noget ansvar for eventuelle skader på løsøre el.lign., der er anbragt i drivhuset.
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GAIA MISTBÆNK
Gaia mistbænk er et minidrivhus, der er velegnet til tidlige 
afgrøder og til dyrkning af udplantningsplanter, indtil disse 
er stærke nok til udplantning på friland. Gaia er desuden 
optimal til dyrkning af salat, radiser, krydderurter og andre 
lave vækster i hele sæsonen. Gaia leveres med 4 opluk-
kelige ventilationsvinduer.

LÆNGDE BREDDE SIDEHØJDE TOTALHØJDE

1,20 m 0,80 m 0,39 m 0,72 m

Scan og se vores inspirationsfilm
- eller klik ind på www.vitavia.dk

Vidste du, at du kan købe alle reservedele (også glas) til dit drivhus direkte på vores 
hjemmeside - og få det hele leveret lige til døren? Læs mere på www.vitavia.dk


