
TILLVERKNING AV VÄXTHUS
Vi tillverkar växthus med bågformat tak eller sadeltak, väggmonterade växthus

samt miniväxthus och industriella växthus.

VARFÖR VÄLJER KUNDERNA OSS?

V generationens fackverk. Nu är konstruktionen starkare och snyggare. 
Omfattande erfarenhet, material av hög kvalitet och patenterade teknologier. 

Du behöver aldrig mer skotta snö från ditt tak.

TÄCKNINGSMATERIAL
- polykarbonat, tillverkat i Europa -    
  6 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm;
- snö behöver inte tas bort
- hagelbeständigt
- möjlighet att få en taklucka med    
   fönsterautomatik
- UV-skydd

DÖRRAR
• breda
• förstärkta
• magnetisk fi xtur
• ordentligt dörrhandtag
• stora luftfönster

SmartVentor

stålprofi l med hög
zinkhalt 275 mg/m²

STORA
LUFTFÖNSTERR

ENKEL ANSLUTNING MELLAN 
ALLA FACKVERKETS
SEGMENT

V GENERATIONENS
NYA FACKVERK

FÖRSTÄRKTA 
FACKVERK

NITAR AV
ROSTFRITT STÅL

ANTIDUST-TEJP OCH 
U+PROFILER FÖR ATT
SKYDDA POLYKARBONAT

BOTTENRAM 
AV FÖRZINKAD 
METALL

Finns i längder på 2 m, 4.1 m, 6.2 m, 8.3 m, 10.4 m och andra längder;
och i bredder på 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 5 m, 6 m

NB!
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KONKURRENSFÖRDELAR
• Den högsta möjliga stabiliteten

• De bästa materialen

• Patenterade delar och teknik

• Förenklat monteringssystem med
förmonterade ändar

• Stålram

• Unikt skydd av polykarbonat

• Stilfull design

TÄCKNINGSMATERIAL
- polykarbonat tillverkat i Europa - 

6 mm, 8 mm, 10 mm,;
- snö behöver inte tas bort
- hagelbeständigt
- möjlighet att få en taklucka med

fönsterautomatik
- UV-skydd

DÖRRAR
• breda
• förstärkta
• magnetisk fi xtur
• ordentligt dörrhandtag
• stora luftfönster SmartVentor

på gavelväggen
STORA
LUFTFÖNSTER ENKEL ANSLUTNING

MELLAN ALLA
FACKVERKETS SEGMENT

FÖRSTÄRKTA 
FACKVERKNITAR AV

ROSTFRITT STÅL

ANTIDUST-TEJP OCH 
U+PROFILER FÖR ATT
SKYDDA POLYKARBONAT

BOTTENRAM 
AV FÖRZINKAD 
METALL

Finns i längder på 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 10 m och andra längder;
och i bredder på 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 11.2 mNB!

stålprofi l med
hög zinkhalt
275 mg/m²

V GENERATIONENS
NYA FACKVERK
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KONKURRENSFÖRDELAR

En basram av galvaniserat 
stål som gör det lätt att
montera växthuset på en 
gräsmatta eller terrass av 
trä eller sten. För att fästa 
växthuset i marken används 
de medföljande fästena.

Växthuset kan antingen 
tillverkas med en dörr i 
båda ändarna eller en dörr 
och en tom vägg.

Takfönster med ändra 
manuell eller automatisk 
mekanism.

På begäran från kunden 
kan vi tillverka växthus med 
monolitisk polykarbonat 
som ser bättre ut och är 
mer stabilt.

En vattenventil och två 
eluttag som säkerställer en 
konstant åtkomst till vatten 
och el inne i växthuset.

Internationella 
beställningar fraktas på
vertikala pallar vilket 
minskar fraktkostnaderna
avsevärt.

Växthuset Ecoslider ES är 
tillverkat av standardmodeller 
på två meter vilket låter 
kunden välja önskad längd 
och snabbt kunna montera 
ramen. Grunduppsättningen 
(liksom den kompletterande 
uppsättningen) är 2 meter 
lång. För tillverkning av till 
exempel ett Ecoslider ES 
växthus på 8 meter kombineras 
en grunduppsättning med tre 
kompletterande uppsättningar.

Bred dörr på 88 cm med 
ett större ”Smartventor”-
ventilationsfönster, handtag
både på insidan och utsidan, 
och gångjärn som monterats 
på fabriken.

Polykarbonaten beskärs på 
fabriken och utrustas med 
skyddande AntiDust-tejp och 
en U-profi l.

Nya växthushyllor som 
utvecklades sommaren 
2020. Varje hylla tål en vikt 
på upp till 90 kg.

Automatiskt 
bevattningssystem på 
220 V.

Instruktionerna med många 
bilder och minimalt med 
text precis som på IKEA.
Montering av växthuset 
Ecoslider ES kräver
två personer och tar
4–5 timmar.

KOMPLETTERANDE VÄXTHUS

ENKEL ANSLUTNING
MELLAN ALLA
FACKVERKETS SEGMENT

ANTIDUST-TEJP OCH 
U+PROFILER FÖR ATT
SKYDDA POLYKARBONAT

Finns i längder på 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 10 m och andra längder;
och i bredder på 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 11.2 m
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ECOSLIDER ES VÄXTHUS

Växthuset Ecoslider ES utvecklades i 
Estland med hänsyn till klimatet och de 
snöfyllda vintrarna i Norden. Växthuset 

Ecoslider ES är en ny modell med förenklat 
monterings- och installationssystem. Taket i 
växthuset tål belastning så snö behöver inte 

avlägsnas under vintern.

Lätt att installera design med förmonterade 
ändpaneler. Stora delar av växthusen är helt 

installerade på fabriken.

För inköp av växthus Ecoslider kontakta
Måndag-Torsdag 08:00-17-00    Fredag 08:00-14:00

Tommy Björklund
+358 40 1649100
Info@tradeit.ax

Norrängsstigen 3 Jomala


