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- gjør det enkelt å dyrke

Å dyrke sine egne grønnsaker og
blomster har fått økende popularitet
i Norge.
Det har aldri vært et bedre tidspunkt
å kjøpe et veksthus på enn nå.
Et Vitavia veksthus gjør dyrking i din
egen hage enkelt og morsomt.
Vitavia betyr ”livets vei”, og for
mange mennesker har dyrking
hjemme etter hvert blitt en livsstil.
Med
et
bredt
spekter
av
kvalitetsprodukter som passer til
enhver situasjon, til rimelige priser,
er Vitavia blitt førstevalget for
hobbygartnere når de skal velge
veksthus.

Egenskaper
Eloksert aluminium ramme
Pulver lakkert grønn ramme
Standard takrenner og
lufteluker på alle modeller
TÜV godkjente modeller
Glass eller polycarbonat

* Eloksert aluminium overflater er hardere
enn aluminium og har økt motstand
mot korrosjon og slitasje som betyr at
ditt drivhus vil fortsette å beholde sitt
utseende.

Vitavia-serien er utviklet av et team
med over 30 års erfaring.
Produktene er produsert i danskeid
Vitavia-fabrikk
under
strenge
retningslinjer for kvalitet.

For mer informasjon og de seneste
hagenyheter, besøk oss på
www.gronn-industri.no eller
www.vitavia.dk.

Vitavia selges gjennom forhandlere
i hele Skandinavia, i Tyskland og
England.
I Norge er det Grønn Industri AS
som har agenturet for Vitavia. For å
finne din nærmeste forhandler, kan
du besøke www.gronn-industri.no,
alternativt sende en e-post til oss.
Vår vennlige kundetjeneste vil være
glade for å hjelpe deg.
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Vitavia har en målsetting om kontinuerlig produktutvikling, vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
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VENUS
Venus-serien omfatter 4 modeller
alle modellene er i aluminiumsprofiler
- fra 3 seksjoner =3,8m2 opp til
6 seksjoner =7,5m2.
Venus modellene har luftevindu,
lett
glidende
skyvedører
og
takrenner.
Alle Venus veksthus kan leveres med
med glass eller 4mm polycarbonat.
Venus har enkel skyvedør som kan
skyves til høyre eller venstre.
Venus er utstyrt med 1 eller 2
lufteluker, bassert på hvilke størrelse
man velger.

Venus

Venus 5000

...Perfekt for
hobby gartneren...
Venus 7500
Alle Venus-modeller er godkjent etter TÜV
Standard.

Venus 6200

MODELL

DIMENSJON

LUFTELUKE

AREAL

1

2.5m2

1

3.8m2

1

5.0m2

1.24m

2

6.2m2

1.24m

2

7.5m2

Hele Venus-serien er tilgjengelig i pulverlakkert grønn eller i aluminium.
I Norge anbefales det å montere veksthus i le
for snø og vind.

Venus 2500

1.97m
1.93m 1.31m

På vindutsatte steder kan det også være lurt
og lime polycarbonatplater fast i profilene.
Det bør brukes sokkel med jordspyd (selges
løst) eller støpe en grunnmur.

1.24m

Venus 3800

1.97m

1.24m
1.93m

Venus 5000

1.97m

1.24m
1.93m

Venus 6200

Venus 7500

2.57m

1.97m
1.93m

Venus 7500

1.95m

3.21m

1.97m
1.93m

3.84m

post@gronn-industri.no
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Orion 5000

ORION
Orion - er tilgjengelig i to størrelser,
begge er 1.93m brede. Orion har
attraktive buede hjørner for optimal
høyde.
De to modellene har en skyvedør
med jevn bevegelse, en takluke og
integrerte standard takrenner.
Orion leveres med nøyaktig kuttet
glass, det leveres også med u/v
beskyttet akrylplater for de buede
hjørnene.
Den komplette Vitavia-serien er
tilgjengelig i både pulverlakkert
grønn og i * eloksert aluminium.

Orion

...optimal vekst
høyde...
Orion 5000

(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

Orion 5000

MODELL
Takluke

Orion 3800

DIMENSJON

2.3m

1.24m
1.93m

Orion 5000

AREAL

1

3.8m2

1

5.0m2

1.95m

2.3m

1.24m
1.93m

LUFTELUKE

2.57m
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DIANA
Diana - finnes i 5 størrelser, alle har
2,57m bredde, Diana gjør en reell
standard med sine attraktive buede
hjørner.
De fem modellene i serien har doble
dører for bredere inngang og har
integrert standard takrenner.
Avhengig av størrelsen, er Diana
utstyrt med opptil 4 takluker, samt
nøyaktig kuttet glass, leveres også
med u/v beskyttet akrylplater for
buede hjørneseksjoner.
Den komplette Vitavia serien er
tilgjengelig i både pulverlakkert
grønn og i * eloksert aluminium.

Diana

Diana 11500

...attraktive buede
hjørner...
Diana 11500

(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

Diana 8300

MODELL

Diana 5000

DIMENSJON

2.54m

Diana 6700

2

6.7m2

2

8.3m2

4

9.9m2

4

11.5m2

2.58m

2.54m

1.24m
3.21m

2.54m

1.24m
2.57m

Diana 11500

5.0m2

1.24m

2.57m

Diana 9900

1

1.95m

2.54m
2.57m

Diana 8300

AREAL

1.24m
2.57m

Takrenne

TAKLUKE

3.83m

2.54m

1.24m
2.57m

4.45m
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URANUS
Uranus - Vitavia’s premium veksthus
er tilgjengelig i 4 størrelser, alle er
2,57m bredde med doble dører.
Uranus har en imponerende høyde
på 2.46m som gir økt arbeidsrom.
Standard takrenner er montert,
sammen med 2 - 4 takluker avhengig
av størrelse. Ytterligere styrke er
oppnådd ved hjelp av hjørneplater og
braketter gjennom hele veksthuset.
Uranus
leveres
med
6mm
polycabonat plater.
Alle Uranus modeller er TÜV
godkjente.
Uranus 11500

Uranus

...vårt premium
veksthus...
Uranus 8300 med polycarbonat

Uranus 9900

Den komplette Vitavia serien er
tilgjengelig i både pulverlakkert
grønn og i * eloksert aluminium.
Mange av våre modeller kan også
leveres i pulverlakkert svart.
(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

MODELL

Uranus 6700

DIMENSJON

2.46m

6.7m2

4

8.3m2

4

9.9m2

4

11.5m2

1.51m
3.21m

2.46m

1.51m
2.57m

3.83m

Uranus 11500 2.46m
Takstivere

2

2.58m

2.46m
2.57m

Uranus 9900

AREAL

1.51m
2.57m

Uranus 8300

TAKLUKE

1.51m
2.57m

4.45m
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MERKUR
Merkur - et kvalitets veksthus, med
2,57m bredde og enkel skyvedør
med en enkel låsemekanisme for å
holde den i ønsket stilling.
Hjørnestivere på begge takutstikk
og møne, sammen med tak og
sidevegg, gir denne bygningen
forbedret styrke.
Tilgjengelig i 4 størrelser og med
høyere sidehøyde (1.35m) enn andre
modeller i denne veksthusklassen,
Merkur leveres med standard
takrenner.
Veksthuset kan også leveres med
6mm polycarbonat.

Merkur 11500

Merkur

Merkur 9900 med polycarbonat

...et kvalitets
veksthus...
Merkur 11500
Alle Merkur
godkjente.

modeller

er

TÜV

Den komplette Vitavia-serien er
tilgjengelig i både pulverlakkert
grønn, svart og i * eloksert aluminium.

MODELL

(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

Merkur 6700

DIMENSJON

2.3m

Sjalusivindu m/ lufting

6.7m2

2

8.3m2

2

9.9m2

2

11.5m2

1.35m
3.21m

2.3m

1.35m
2.57m

Merkur 11500

2

2.58m

2.3m
2.57m

Merkur 9900

AREAL

1.35m
2.57m

Merkur 8300

TAKLUKE

3.83m

2.3m

1.35m
2.57m

4.45m

post@gronn-industri.no
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ZEUS
• Semi-profesjonellt veksthus med
ekstra lange glassvinduer.

• 5 størrelser tilgjengelig (8.1m2 til
15.7m2).
• Herdet side glass og 10mm
polycarbonat takplater.
• Tilgjengelig i eloksert aluminium
og pulverlakkert svart.
Designet for den lidenskapelige
hobbygartner, har dette solide og
vakre veksthuset en imponerende
sidehøyde på 1.89m, som tilbyr en
ekstraordinær stor arbeidsplass.
De hele glassene i veggene gir en
spesielt elegant utseende.
Zeus serien leveres med herdet
3mm glass.
Zeus

En låsbar og stabil dør utstyrt
med sterke fester gir ekstra
utluftingsmuligheter uten å måtte
utsette plantene for kald vind.
Polycarbonat i taket reduserer
varmetap og reduserer kondens.
NB - den ekstra solide Zeusrammen
betyr at det kan installeres direkte
på en stabil overflate.
(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

Zeus 15700

...semiprofesjonelt
veksthus...
Zeus takrenne

MODELL

Zeus 8100

DIMENSJON
2.50m

TAKLUKE

AREAL

2

8.1m2

2

10m2

1.89m

2

11.9m2

1.89m

2

13.8m2

2

15.7m2

1.89m
2.56m 3.14m

Zeus 10000

2.50m

1.89m
2.56m

Zeus 11900

2.50m
2.56m

Zeus 13800

Zeus bunnprofil (brukes som sokkel)

4.63m

2.50m
2.56m

Zeus 15700

3.89m

5.38m

2.50m

1.89m
2.56m

6.12m
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NORGARDEN
Norgarden
veksthus
har
aluminiumprofiler
utenom
det
vanlige, den spesielle innfestningen
av polycarbonatplatene, har aldri vært
gjort enklere.
Etter at platene er montert, festes
lister i hele lengder utenpå huset.
Norgarden leveres bare i aluminium
og polycarbonat 4mm.
All Vitaviatilbehør passer til Norgarden
veksthus.

Norgarden

Norgarden 86

...enkle
monteringslister...
Norgarden sokkel

Alu.bord med ekstra hylle
I Norge anbefales det å montere veksthus i le
for snø og vind.
På vindutsatte steder anbefales det og lime
polycarbonat platene fast til profilene.

...dyrk planter i en
lengre sesong...

Sokkel selges separat.
(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

MODELL

Norgarden 86

DIMENSJON

TAKLUKE

AREAL

2

4,88m2

post@gronn-industri.no
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Hera 9000

HERA
Hera - Et attraktivt hagerom som vil
forbedre utseendet på enhver hage.
Hera kommer i to størrelser, og
tilbyr enten 4.5m2 eller 9.0m2 til
hagearbeid eller fritidsplass.
Hera har en sidehøyde på 1.82m.
Begge modellene ser spektakulære
ut i enten anodisert aluminium eller
pulverlakkert grønn eller svart.

Hera 9000
Hera

...et rom i hagen..
Hera 4500
Hera 9000 har hele lengder
med herdet 3mm glass og 6mm
polycarbonat i taket. Huset er også
tilgjengelig i pulverlakkert grønn
eller svart.

...et sted å slappe
av og nyte
hagen...

(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

Hera bord

MODELL

Hera 4500

DIMENSJON
2.57m

1.82m

LUFTELUKER

AREAL

2

4.5m2

3

9.0m2

2.56m

Hera 9000
Sokkel

2.88m

1.82m
3.8m
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IDA
Ida Vegg veksthus er perfekt for
hobbygartnere som har begrenset
plass.
Ida er designet for bruk på balkonger,
terrasser eller i hager. Disse
modellene er ideelle for planter og
grønnsaker.
Alle modellene har takluke og
en høy inngang for å sikre enkel
framkommlighet.
Ida 900 og 1300 har begge en enkel
skyvedør, mens Ida 3300, 5200,
6500 og 7800 har frontmontert
doble dører.

Ida 6500

Ida 3300
Prefabrikkert stålsokkel er tilgjengelig
som ekstrautstyr, noe som gjør Ida
900,1300 og 3300 høyere. Det kan
også monteres to hyller, dette øker
dyrkingsarealet betydelig.
Den komplette Vitavia serien er
tilgjengelig i både pulverlakkert
grønn eller * eloksert aluminium.

MODELL

Ida 900
MODELL

Ida

…ideelt for
balkonger og små
plasser...
DIMENSJON
1.84m

TAKLUKE

AREAL

1
TAKLUKE

0,9m2
AREAL

1
1

2
0,9m
1,3m2

1
1

1,3m22
3,3m

1
1

3,3m22
5,2m

1.69m

12

5,2m22
6,5m

1.69m

2

7,8m2

1.52m

DIMENSJON
0.69m1.32m

Ida
Ida 900
1300

1.84m

1.52m
0.69m 1.94m

Ida 3300
1300
Ida

2.22m

(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

1.65m
1.3m

Ida 5200
3300
Ida

2.57m

2.21m

1.69m
2.01m 2.62m

Ida 6500
5200
Ida

2.21m
2.01m

Ida 7800
Ida 1300

3.24m

2.21m
2.01m

3.87m

post@gronn-industri.no
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HELENA
Den nyutviklede Helena kan brukes
som veksthus eller vinterhage. De
solide, høye og elegante elokserte
aluminiumsprofilene samt de hele
glassveggene slipper inn masse
dagslys.
Helena leveres med 3mm herdet
glass i vegger og 10mm polycarbonat
i tak.
Dør kan monteres på kort-eller
langside.

Helena 8600 antrasitt

Helena

...Solid tilbygg..
Helena 8600
Polycarbonat i taket reduserer
varmetap og reduserer kondens.
Helena leveres i anodisert aluminium
eller pulverlakkert i svart eller
antrasitt.

...sterkt design...

NB - den ekstra solide Helenarammen betyr at det kan installeres
direkte på en plan og stabil overflate
uten en sokkel.
(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

MODELL

DIMENSJON
2.39m

LUFTELUKE
1.87m

Helena 8600

AREAL

2

8.6m2

2

10.2m2

3

11.8m2

2.66m 3.34m

Helena 10200

2.39m

1.87m
2.66m 3.97m

Helena 11900

2.39m

1.87m
2.66m 4.60m
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GAIA
Gaia - er et mini drivhus som er
egnet for tidlige avlinger og for
voksende uteplanter til de er sterke
nok til å plante utendørs.
Gaia er også optimal for salat,
reddiker, urter og andre lav
vegetasjon gjennom hele sesongen.
Gaia er laget av anodisert
aluminiumsprofiler og 3 mm glass
drivhus.
Gaia kommer med fire tak
ventilasjon vinduer. Vinduene
festes slik at du får 10 cm åpning.
På sommeren, når det er veldig

Sirius

Sirius 13000

Praktisk og lett.
Sirius 13000
varmt og plantene er robuste kan
vinduene kan enkelt fjernes for å gi
ekstra ventilasjon slik at risikoen for
varme planter reduseres.
Passer perfekt på toppen av
pallekarmer, så det er veldig enkelt
å lage en smart og elegant hevet
seng.

...Dyrk planter på
små steder...

Du kan selv velge høyden din ved å
montere Gaia toppen av enten 1, 2
eller 3 pallekarmer.
(* Anodisering er en prosess aluminium går
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser
perfekt ut.)

MODELL

Gaia

DIMENSJON

0,72m

0,39m
0,80m

LUFTELUKE

AREAL

4

0,96m2

1,20m

www.gronn-industri.no
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TILBEHØR

*Tilgjengelig i eloksert aluminium eller pulverlakkert grønt.

Aluminiumsbord*

Aluminiumsbord m/hylle*

Foldebord*

1.2m x 0.5m x 0.75m

1.2m x 0.25m x 0.75m

Aluminiumshylle*

Foldehylle*

Ida hyllesett

Hera hylle

Sjalusivindu m/ lufting*

Lufteluke til tak*

Automatisk sjalusivindu
åpner

Automatisk vindusåpner

Max/Min Termometer

Jordtermometer

Hygrometer

Glass

Skyggenett hvit

Sokkel

Nedløpsrør

Polycarbonat plater

Gummilist (10m)
Dør reperasjons Kit

Opphengskroker

Bolt og mutter

1.2m x 0.5m x 0.75m

1.22m x 0.25m

1.2m x 0.5m x 0.75m

1.22m x 0.3m (oppslått)

Hylle til aluminiumsbord*

Tilbehør
2,57m x 1,83m

Glass klips
Glass holder
Sjekk www.gronn-industri.no for
mer veksthustilbehør.
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EIE ET VEKSTHUS
Er du interessert i å dyrke dine egne frukt og grønnsaker?
Hvis svaret er ja, men du er usikker på hva du skal gjøre, da kan denne
informasjonen være nyttig for deg.
I denne guiden vil vi gi deg råd om hvilke fordeler det er for deg å eie et
veksthus og hva du kan dyrke der.

Trenger jeg et veksthus?

Hva kan jeg dyrke?

Hvilke veksthus skal jeg velge?

Et veksthus bør bli sett på som en
måte å utvide vekstsesongen på
ved at du kan starte dyrkingen langt
tidligere enn utendørs, samt at
sesongen forlenges utover høsten
når faren for nattefrost melder seg.

Det fine med et veksthus et at det
ikke lenger legger begrensninger på
hva du kan dyrke.
Mesteparten av frukt og grønnsaker
vil vokse og trives fordi et veksthus
skaper et stabilt klima.
Agurker, tomater, druer, for ikke å
glemme paprika, jordbær og selv
chiliplanter, alle trives i forhold som
veksthus kan tilby.
Selvfølgelig er det ikke bare frukt
og grønnsaker som kan dyrkes, et
veksthus kan gi deg et forsprang på
dine vårblomster ved å plante dem
i de tidligste vårmånedene, og du
kan så dine sommerblomster inne
i veksthuset tidlig om våren for å
plante dem ut når værforholdene
tillater det.
Det samme kan du gjøre med
grønnsaker som du vanligvis dyrker
på friland. Her er det riktig mange
penger å spare.

I tillegg til det praktiske ved å dyrke
egen mat og blomster i et veksthus,
kan det være et attraktivt tillegg i
enhver hage.
Et veksthus som er godt vedlikeholdt,
kan legge til et element av farge
og interesse i din hage. Veksthuset
kan også gi en trivelig sitteplass når
værforholdene ellers hadde jaget
deg innendørs.

I Norge har vi svært begrensede
og uforutsigbare klimaforhold. Til
et veksthus kan du stenge døren
og opprettholde et jevnt og godt
dyrkingsklima .
Inne i veksthuset kan du dyrke frukt,
grønnsaker og blomster som du
tidligere ikke har kunnet fordi de
ikke ville overleve utendørs.
Du kan velge å dyrke organisk uten
bruk av skadelige kjemikalier. Og
bare tenk på hvor mange penger du
kan spare når du dyrker dine egne
råvarer. Mat som har kort vei fra
vokseplass til matbord, gir sunne og
velsmakende måltider.

Hvis du er usikker eller ønsker å vite
mer om når utplanting kan skje i din
klimasone, kan du forhøre deg i et
hagesenter eller hos en gartner.

Vitavia tilbyr et komplett spekter av
former og størrelse i enten naturlig
grønn og svart finish eller tradisjonell
aluminium.

Personlig smak
og plassering er
utgangspunktet for å velge
riktig veksthus.
Veksthus med buede sidevegger kan
legge et snev av eleganse til hagen,
mens den tradisjonelle formen alltid
er en favoritt.
Størrelsen på veksthuset bestemmer
du etter plass og smak og hva du
skal dyrke.
Dersom plassen er en begrensende
faktor, finnes det mange mindre og
fine alternativer. Miniveksthus eller
veggmonterte veksthus kan tilby deg
muligheten til å dyrke din egen mat
og dine egne blomster der plassen
er begrenset.
visit vitavia.com
post@gronn-industri.no

Den største gleden av å eie et veksthus
er følelsen av å gå inn i din egen private
verden.

Grønn Industri AS har agenturer på Vitavia i Norge
Veksthusene selges gjennom forhandlere i hele Norge.

E-post: post@gronn-industri.no
www.gronn-industri.no
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