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visit vitavia.com

- gjør det enkelt å dyrke

Egenskaper Innhold

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 kvalitetspro-
dukter som passer til enhver situas-
jon, til rimelige priser, er Vitavia blitt 
førstevalget for hobbygartnere når de 
skal velge veksthus.

 

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

Vitavia selges gjennom forhandlere i 
hele Skandinavia, i Tyskland og Eng-
land. 

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, al-
ternativt sende en e-post til oss. Vår 
vennlige kundetjeneste vil være glade 
for å hjelpe deg. 

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

        Vitavia

        Vitavia

Norgarden 
Venus  
Merkur  
Uranus
Gaia / Drivbenk
Zeus 
Poseidon
Helena 
Ida 
Hera 
Diana 
Sirius 
Tilbehør 

Vitavia har en målsetning om kontinuerlig produktutvikling, vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

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

Facebook “f ” Logo RGB / .eps Facebook “f ” Logo RGB / .eps

Eloksert aluminium ramme

Pulver lakkert grønn ramme

Standard takrenner og lufteluk-
er på alle modeller

TÜV godkjente modeller

Glass eller polycarbonat
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NORGARDEN
Norgarden veksthus har aluminiumpro-
filer 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.  

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.

Sokkel selges separat.

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

...enkle monter-
ings- 

lister...

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

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Norgarden 86 2 4,88m2 10943,-

Norgarden 86
Sokkel

4,88m2 1275,-

post@gronn-industri.no

Norgarden 86

Norgarden sokkel Alu.bord med ekstra hylle
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VENUS
Venus 5000 har luftevindu,
lett glidende skyvedører og takrenner. 
Alle Venus veksthus kan leveres med 
med glass.

Venus sin enkle skyvedør kan skyves 
til høyre eller venstre.

Venus er godkjent etter TÜV Standard.
I Norge anbefales det å montere veksthus i le 
for snø og vind. 

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

...Perfekt for hobby 
gartneren...

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Venus 5000
Glass

1 5,0m2 9352,-

Venus sokkel 
Grå

1746,-

1.97m

1.93m 2.57m

1.24m
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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. 

Alle Merkur modeller er TÜV godkjente.

I Norge anbefales det å montere veksthus i le 
for snø og vind. 

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

...et kvalitets 
veksthus...

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Merkur 8300 2 8,3m2
19545,-  Alu.glass 
27525,-  Alu.poly.

Merkur 8300
Sokkel

8,3m2 2283,-

Merkur 9900 2 9,9m2 22038,-  Alu.glass 
31330,-  Alu.poly.

Merkur 9900
Sokkel

9,9m2 2488,-

post@gronn-industri.no

Norgarden sokkel 

2.3m

2.57m 3.21m

1.35m

2.3m

2.57m 3.83m

1.35m
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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, sam-
men med 2 - 4 takluker avhengig av 
størrelse. Ytterligere styrke er oppnådd 
ved hjelp av hjørneplater og braketter 
gjennom hele veksthuset. 
Uranus leveres med 3mm glass plater.

Uranus er TÜV godkjente.

I Norge anbefales det å montere veksthus i le 
for snø og vind. 

(* Anodisering er en prosess aluminium går 
gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser per-
fekt ut.) ...vårt premium 

veksthus...

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Uranus 8300 4 8,3m2
26612,-  Alu.glass 
34326,-  Alu.poly.

Uranus 8300 
sokkel

2283,-.

Uranus 9900 4 9,9m2
29572,-  Alu.glass 
38540,-  Alu.poly.

Uranus 9900 
sokkel

2488,-.

Uranus 11500 4 11,5m2
32667,-  Alu.glass 
42577,-  Alu.poly.

Uranus 11500
Sokkel

11,5m2 2643,-.

2.46m

2.57m 3.83m

1.51m

2.46m

2.57m 3.21m

1.51m

2.46m

2.57m 3.83m

1.51m



post@gronn-industri.no
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GAIA
Gaia - er et mini drivhus som er 
egnet for tidlige avlinger og for vok-
sende uteplanter til de er sterke nok 
til å plante utendørs.
Gaia er også optimal for salat, red-
diker, urter og andre lav vegetasjon 
gjennom hele sesongen.

Gaia er laget av anodisert aluminium-
sprofiler og 3 mm glass drivhus.
 
Gaia kommer med fire tak ventilas-
jon vinduer. Vinduene festes slik at 
du får 10 cm åpning. På sommeren, 
når det er veldig varmt og plantene 
er robuste kan vinduene kan enkelt 

fjernes for å gi ekstra ventilasjon slik 
at risikoen for varme planter redus-
eres.
Passer perfekt på toppen av palleka-
rmer, så det er veldig enkelt å lage 
en smart og elegant hevet seng.

Du kan selv velge høyden din ved å 
montere Gaia toppen av enten 1, 2 
eller 3 pallekarmer.

Praktisk og lett.

...Dyrk planter på 
små steder...

MODELL DIMENSJON LUFTELUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Gaia
Glass

4 0,96m2 1533,-

Drivbenk
Polycarbonat

2 0,96m2 1796,-

Sirius 13000

Sirius 13000 

1,20m0,80m

0,72m
0,39m

1,20m0,80m

0,72m
0,39m
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ZEUS
Designet for den lidenskapelige hob-
bygartner, 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 i vegger og 10mm polycarbonat 
i taket.

En låsbar og stabil dør utstyrt med 
sterke fester gir ekstra utlufting-
smuligheter uten å måtte utsette 
plantene for kald vind.

Polycarbonat i taket reduserer var-
metap og reduserer kondens.

I Norge anbefales det å montere veksthus i le 
for snø og vind. 

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

...semi-profesjonelt
veksthus...

...Herdet glass og 
10mm poly...

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Zeus 10000
Glass

2 10,0m2 47861,-

Zeus 10000
Polycarbonat

2 10,0m2 56082,-

Zeus 15700
Glass

2 15,7m2 65772,-

2.50m

2.57m 3.89m

1.89m

2.50m

2.57m 3.89m

1.89m

2.50m

2.57m 6.12m

1.89m
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POSEIDON
• I likhet med Zeus serien er Poseidon 
et Semi-profesjonellt Veksthus med 
ekstra lange glassvinduer.
• Herdet side glass og 10mm polycar-
bonat takplater. 
• Tilgjengelig i pulverlakkert svart.

Designet for den lidenskapelige hob-
bygartner med doble dører, har dette 
solide og vakre veksthuset en impo-
nerende sidehøyde på 1.89m, som 
tilbyr en ekstraordinær stor arbeid-
splass. De hele glassene i veggene gir 
en spesielt elegant utseende.
Poseidon serien leveres med herdet 
3mm glass i vegger og 10mm polycar-
bonat i taket.

Låsbare doble dører utstyrt med sterke 
fester gir ekstra stor inngang  hvis man 
ønsker trillebår inn i veksthuset.
Leveres i svart.

Polycarbonat i taket reduserer var-
metap og reduserer kondens.

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.

Sokkel selges separat.

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

...Stor inngang...

...Fantastisk 
design...

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Poseidon 
10000

2 10,0m2 56082,-

Poseidon 
15700

2 15,7m2 76656,-

post@gronn-industri.no

2.50m

2.57m 3.89m

1.89m

2.50m

2.57m 6.12m

1.89m
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Helena kan brukes som veksthus eller 
vinterhage. De solide, høye og ele-
gante 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.

Polycarbonat i taket reduserer var-
metap og reduserer kondens.
Helena leveres i pulverlakkert 
antrasitt.

Den ekstra solide Helena- rammen 
betyr at det kan installeres direkte 
på en plan og stabil overflate uten 
sokkel.

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

perfekt ut.)

HELENA

...Solid tilbygg..

...sterkt design...

Helena

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Helena 8600 2 8,88m2 43867,-

Helena 10200 2 10,56m2 48861,-

Helena 11900 3 12,24m2 53855,-

2.39m

2.66m 3.34m

1.87m

2.39m

2.66m 3.97m

1.87m

2.39m

2.66m 4.60m

1.87m



Ida Vegg veksthus er perfekt for hob-
bygartnere som har begrenset plass. 

Ida er designet for bruk på balkonger, 
terrasser eller i hager. Disse model-
lene er ideelle for planter og grønn-
saker. 

Alle modellene har takluke og en 
høy inngang for å sikre enkel fram-
kommlighet. 

Ida 900 og 1300 har begge en enkel 
skyvedør., mens Ida 3300 
frontmontert doble dører.

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.

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

…ideelt for 
balkonger og små 

plasser...

IDA

Id
a

post@gronn-industri.no

Ida 6500

Ida 3300

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Ida 900 1 0,9m2

4723,-  Alu.glass 

6080,-  Alu.poly.

Ida 900 sokkel 815,-.

Ida 1300 1 1,3m2
5388,-  Alu.glass 
7017,-  Alu.poly.

Ida 1300 sokkel 937,-.

Ida 3300 1 3,3m2 8972,-    Alu.glass 

Ida 3300 sokkel 1250,-.

1.84m

0.69m1.32m

1.52m

1.84m

0.69m 1.94m

1.52m

2.22m

1.3m 2.57m

1.65m



HERA
Hera 9000- Et attraktivt hagerom 
som vil forbedre utseendet på enhver 
hage. 

Hera 9000 leveres i 9.0m2 til 
hagearbeid eller fritidsplass. 

Hera har en sidehøyde på 1.82m. 

Hera modellen ser spektakulær ut 
i enten anodisert aluminium eller pul-
verlakkert grønn,svart og hvit.

Hera 9000 har hele lengder med 
herdet 3mm glass og 6mm polycar-
bonat i taket. 

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

...et rom i hagen..

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

H
era

Hera 9000

Hera bord

Hera 9000

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Hera 9000 3 9,0m2

42341,-  Alu.
47042,-  Grønn
47042,-  Svart
47042,-  Hvit

Hera sokkel

2488,-.    Grå
3231,-    Grønn
3231,-    Svart
3231,-    Hvit

2.88m
1.82m

3.8m
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DIANA
Diana 8300 har 2,57m bredde, Diana 
gjør en reell standard med sine at-
traktive buede hjørner. 

Diana serien har doble dører for 
bredere inngang og har integrert 
standard takrenner. 

Diana utstyrt med 2 takluker, samt 
nøyaktig kuttet glass, leveres også 
med u/v beskyttet akrylplater for 
buede hjørneseksjoner.

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

...attraktive buede 
hjørner...

post@gronn-industri.no

Diana 11500

Diana 8300Diana 11500

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Diana 8300 2 8,3m2 25865,-  Alu.
29010,-  Grønn. 

Diana sokkel 2283,-. Grå
2965,-   Grønn

2.54m

2.57m 3.21m

1.24m
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SIRIUS
Sirius 13000 - Design veksthus i en 
fantastisk konstruksjon med mange 
finnesser. 

Masse plass til og plante planter eller 
bare slappe av (eller begge deler!)
 
Sirius kommer med sidehøyde på 
1,57m og med hele lengder av 
herdet glass som holdes på plass 
med gummilist. 

Tilgjengelig i både pulverlakkert 
grønn, svart eller antrasitt eller * 
eloksert aluminium.

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

Fantastisk design.

...Dyrk planter eller 
slapp av...

www.gronn-industri.no

Sirius 13000

Sirius 13000 Sirius 13000 

MODELL DIMENSJON TAKLUKE AREAL
PRIS INKL.

MVA:

Sirius 13000 
Aluminum

4 13,0m2 35488,-

Sirius 13000 
Grønn

4 13,0m2 40403,-

Sirius 13000 
Svart

4 13,0m2 40403,-

3.84m
2.57m

1.26m

3.84m

2.57m
0.63m 0.63m

3.84m
2.57m

1.26m

3.84m

2.57m
0.63m 0.63m

3.84m
2.57m

1.26m

3.84m

2.57m
0.63m 0.63m
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Produktbilde Navn Produkt info Nobb Antall Artikkel nr Gtin PRIS INKL.
MVA:

ALUMINIUMSBORD 
Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

44157884 1 260702 1439,-

ALUMINIUMSBORD 
MED EKSTRA HYLLE

Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

44157865 1 260703 1851,-

ALUMINIUMSBORD 
GRØNN

Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

1 260733 1869,-

ALUMINIUMSBORD 
MED EKSTRA HYLLE 
GRØNN

Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

1 260734 2411,-

ALUMINIUMSBORD 
SVART

Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

1 92001079 1869,-

ALUMINIUMSBORD 
MED EKSTRA HYLLE 
SVART

Bredde: 1200mm
Dybde: 520mm
Høyde: 760mm

1 92001080 2411,-

IDA HYLLESETT Passer til Ida 900 og Ida 
1300. 1 92001012 428,-

ALUMINIUMS 
HYLLE

Bredde: 1220mm
Dybde: 200mm

44876493 1 260708 748,-

ALUMINIUMS 
HYLLE GRØNN

Bredde: 1220mm
Dybde: 200mm

30157515 1 260736 974,-

Veksthus tilbehør



Produktbilde Navn Produkt info Nobb Antall Artikkel nr Gtin PRIS INKL.
MVA:

ALUMINIUMS 
HYLLE SVART

Bredde: 1220mm
Dybde: 200mm 1 92001089 910,-

FOLDEBORD

Bredde: 1200mm
Dybde: 500mm
Høyde: 750mm
Festes i profilene

44876485 1 260701 1020,-

FOLDEBORD 
GRØNN

Bredde: 1200mm
Dybde: 500mm
Høyde: 750mm
Festes i profilene

1 260732 1324,-

FOLDEBORD 
SVART

Bredde: 1200mm
Dybde: 500mm
Høyde: 750mm
Festes i profilene

1 92001078 1324,-

FOLDEHYLLE 
Bredde: 1200mm
Dybde: 295mm
Festes i profilene

44861112 1 260700 738,-

FOLDEHYLLE 
GRØNN

Bredde: 1200mm
Dybde: 295mm
Festes i profilene

1 260731 958,-

FOLDEHYLLE 
SVART

Bredde: 1200mm
Dybde: 295mm
Festes i profilene

1 92001084 958,-

AUTOMATISK 
VINDUSÅPNER

Åpner seg automatisk 
ved 30 grader.
Kan løfte 7kg.
Passer til:
Venus, Merkur, Uranus og Diana

44876682 1 260721 550,-

AUTOMATISK 
VINDUSÅPNER 
UNIVENT

Åpner seg automatisk 
ved 30 grader.
Kan vendes 180 grader 
og løfte 7kg.
Passer til:
Ida, Zeus og Helena

1 91001003 550,-

AUTOMATISK 
VINDUSÅPNER 
SJALUSIVINDU

Åpner seg automatisk 
ved 30 grader.
Kan løfte 7kg.
Passer til:
Hera 

1 260730 658,-

SYLINDER MED 
VARMEVESKE

Byttes når vindusåpner 
ikke åpner/lukker seg 
automatisk

46031822 1 260722 334,-

Veksthus tilbehør 



Produktbilde Navn Produkt info Nobb Antall Artikkel nr Gtin PRIS INKL.
MVA:

GLIPS TIL 
GLASS OG 
POLYCARBONAT

Innholder: 20stk 44876614 10 260714 105,-

GLASSHOLDERE Innholder: 20stk 44876625 10 260715 105,-

BOLT OG MUTTER Innholder: 10stk 44876652 10 260716 105,-

PROFILBOLT Innholder: 20stk 44876633 10 260717 105,-

REPERASJONSKIT 
TIL VEKSTHUSDØR

Innholder:
Hjul, glider og skruer 

50478453 10 260718 105,-

HYLLEKNEKTER / 
BRAKETTER

Innholder: 2 stk.
Lengde: 205mm
Festes i profilene på vekst-
huset.

44876678 1 260719 249,-

OPPHENGSKROK
Innholder: 10stk.
Festes i profilene på vekst-
huset.

44876512 1 260713 105,-

SKYGGENETT
Mål: 2570mm x 1830mm
Hvit farge

44157854 1 260712 479,-

NEDLØPSRØR
Innholder 2 stykker.
Beregnet for Venus, Diana, 
Merkur og Uranus 

1 260711 213,-

HYDROMAT - 
VANNINGSANLEGG

Innholder: 
1 stk. Beholder
10m Hovedslange
30m dryppslange
50 stk. dryppspyd
10 stk. Forgreningsrør
1 stk. regulator til kran

44157846 1 260723 1885,-

TILBEHØRSETT TIL 
HYDROMAT

Innholder: 
5m Hovedslange
5m dryppslange
10 stk. dryppspyd
2 stk. Fordelsingsrør
1 stk. Forgreningsrør

1 260724 394,-

Veksthus tilbehør



Produktbilde Navn Produkt info Nobb Antall Artikkel nr Gtin PRIS INKL.
MVA:

TERMOVENTIL TIL 
HYDROMAT

Justerer vannmengde 
etter  luftens temperatur 
i intervallet 30 – 150l /
døgn

1 260725 476,-

CRESTING TOPP 
Grønn farge 
Passer til Uranus serien 1 65001201 2155,-

CRESTING TOPP
Svart farge 
Passer til Uranus serien 1 65001200 2155,-

CRESTING TOPP
Grønn farge
Passer til Sirius serien 1 65001203 2910,-

CRESTING TOPP
Svart farge
Passer til Sirius serien 1 65001202 2910,-

Veksthus tilbehør 



visit vitavia.compost@gronn-industri.no

EIE ET VEKSTHUS

Hvis svaret er ja, men du er usikker på hva du skal gjøre, da kan denne infor-
masjonen være nyttig for deg. 

I denne guiden vil vi gi deg råd om hvilke fordeler det er for deg å eie et vek-
sthus og hva du kan dyrke der.

Trenger jeg et veksthus?

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

I Norge har vi svært begrensede og 
uforutsigbare klimaforhold. Til et vek-
sthus kan du stenge døren og oppret-
tholde et jevnt og godt dyrkingsklima . 
Inne i veksthuset kan du dyrke frukt, 
grønnsaker og blomster som du tidlig-
ere 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.

Hva kan jeg dyrke? 

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 veks-
thus kan gi deg et forsprang på dine 
vårblomster ved å plante dem i de 
tidligste vårmånedene, og du kan så 
dine sommerblomster inne i veksthu-
set tidlig om våren for å plante dem ut 
når værforholdene tillater det. 
Det samme kan du gjøre med grønn-
saker som du vanligvis dyrker på fri-
land. Her er det riktig mange penger 
å spare.

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.

Hvilke veksthus skal jeg velge?

I tillegg til det praktiske ved å dyrke 
egen mat og blomster i et veksthus, 
kan det være et attraktivt tillegg i en-
hver 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 vær-
forholdene ellers hadde jaget deg in-
nendørs. 

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. 

Er du interessert i å dyrke dine egne frukt og grønnsaker? 



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.
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