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DOMA NA VRTU
Družinsko podjetje eph schmidt od leta 1922 opremlja aktivne ljudi z vrhunskimi izdelki za vrt, teraso in balkon. 

Rastlinjaki Vitavia iz lastne proizvodnje so najpomembnejši izdelek podjetja eph schmidt. Rastlinjaki za ljubiteljsko vr-
tnarjenje, opremljeni z aluminijastim okvirjem in različnimi sistemi zasteklitve, že vrsto let ljubiteljem vrtnarjenja in rastlin 
prinašajo veselje pri delu na njihovem vrtu. 

Podjetje eph schmidt svojim strankam nudi široko paleto skrbno izbranih izdelkov: sisteme za namakanje in drugo 
koristno opremo za rastlinjake, pa tudi tople grede in kovinske hiške za orodje. V naši ponudbi se vedno bolj uveljavlja 
vrhunska vrtna oprema iz materiala Zincalume®: izredno priljubljene so visoke grede, regali za drva in – kot popolna 
novost – tudi notranje grede iz posebnega materiala, prilagojene rastlinjakom Vitavia (gl. s. 66). Izdelki so na voljo v vseh 
večjih trgovinah z gradbenim materialom – z večino od njih podjetje eph schmidt povezuje dolgoletno partnerstvo.

eph schmidt – več kot 90 let izkušenj in idej za vaš vrt.

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund
Tel.: +49 231 941655-0, Faks: +49 231 941655-99
verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de
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Dragi bralci, 

lepo, da si želite uresničiti željo po lastnem rastlinjaku. Prednosti 
rastlinjaka Vitavia so vam verjetno že znane: 

• Vrtna sezona se v primerjavi z naravnim obdobjem samodejno podaljša. 
• Idealne temperaturne in svetlobne razmere pospešijo rast.
•  Pridelek je bistveno večji. Rastlinjak ob ustrezni opremi omogoča celoletno 

rabo.
•  Rastline v koritih in občutljive rastline lahko prezimijo v primernih pogojih.

•  Ozki, proti ekstremnim vremenskim pogojem izjemno odporni in stabilni 
aluminijasti profili skrbijo za veliko svetlobe in trajno veselje z rastlinjakom.

1. KATERI RASTLINJAK JE  
IDEALEN ZAME IN MOJ VRT?

Izbira vašega rastlinjaka je odvisna od tega, kako ga želite uporabljati. 
Merila za izbiro najdete v tabeli.

POGOSTA VPRAŠANJA O RASTLINJAKIH 

2. KATERA ZASTEKLITEV JE PRIMERNA?

Da bi vam olajšali odločitev za pravilno zasteklitev, vam predstavljamo 
najpomembnejše prednosti tipov zasteklitve, ki jih uporabljamo.

A) Votle plošče, B) Varnostno steklo, kristalno čisto (ESG) in C) Kombi-
nirana zasteklitev (votle plošče na strehi, ESG ob straneh).

A) PREDNOSTI VOTLIH PLOŠČ* B) PREDNOSTI KRISTALNO ČISTEGA 
VARNOSTNEGA STEKLA (ESG)**

C) PREDNOSTI KOMBINIRANE ZASTEK-
LITVE

Votle plošče izolirajo bolje kot kristalno čisto 
steklo in varnostno steklo, tako da so rastline bolje 
zaščitene pred mrazom in močnimi temperaturnimi 
nihanji.

To pomeni, da se vaš rastlinjak z votlimi ploščami 
poleti počasneje segreje, pozimi pa se ne ohladi 
tako hitro. Vitavia rastlinjaki so praviloma na voljo 
z votlimi ploščami debeline 4 in 6 mm, posamezni 
modeli pa tudi z votlimi ploščami debeline pribl. 10 
in 16 mm. Debelejše kot so votle plošče, močnejša je 
stopnja izolacije. 

Naše kristalno čisto varnostno steklo (ESG) prepušča 
svetlobo tako rekoč nefiltrirano, zato dopušča 
največji izkoristek sonca.

•   Kristalno čisto varnostno steklo (ESG) omogoča 
ob straneh neskaljen pogled, tako pri pogledu iz 
rastlinjaka kot tudi v rastlinjak.

•   Steklene plošče so težje od votlih plošč in s tem 
povečajo težo in stabilnost rastlinjaka.

Votle plošče na strehi svetlobo mehko lomijo, tako 
da so vaše rastline zaščitene pred neposrednimi 
sončnimi žarki in jih ne more zažgati skozi steklo. 

Manj močno dopoldansko in popoldansko sonce pa 
tako rekoč nefiltrirano sije skozi stranice, izdelane iz 
varnostnega stekla.

Premaz proti UV-žarkom skrbi za dolgo trpežnost 
votlih plošč in ščiti opremo vašega rastlinjaka.

* Pri uporabi votlih plošč upoštevajte enostransko UV-zaščito: stran, ki je opremljena z UV-zaščito, 
mora biti na zunanji strani. Zunanja stran je označena tako, da je opremljena z zaščitno folijo ali 
z napisom ob robu. Pri votlih ploščah, ki so označene s folijo, nikoli ne pozabite označiti zunanje 
strani, preden odstranite folijo! Naknadno vizualno ne morete več ugotoviti, katera stran je 
opremljena z UV-zaščito. Samo pri uporabi izključno votlih plošč je smiselno rastlinjak ogrevati.

** Pri uporabi kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) na strehi upoštevajte, da naj bodo vaše 
rastline v obdobjih z intenzivnim soncem zaščitene z dodatnimi pripomočki za senčenje (glejte 
stran 47), da jih skozi steklo ne more zažgati. 
 
 
 

3. KAJ JE OSNOVA ZA POSEBNO KAKOVOST RASTLINJAKOV VITAVIA?

Profili rastlinjaka naj bi bili filigranski, da prepuščajo čim več sončne 
svetlobe. Morajo pa biti tudi izjemno stabilni in ravno po tem se 
odlikujejo profili rastlinjakov iz aluminija znamke Vitavia. Za dolgotrajno 
zaščito pred korozijo in poškodbami zaradi vremenskih vplivov so vsi 
aluminijasti profili Vitavia eloksirani ali prašno barvani.

Trije tipi zasteklitve omogočajo, da rastlinjak Vitavia opremite z 
optimalno zasteklitvijo, prilagojeno vašim potrebam (glejte vprašanji 1 
in 2). Pri izbiri kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) rastlinjak Vitavia 
poleg tega prepriča z boljšo kakovostjo v primerjavi z enostavnim 
steklom, ki se uporablja v drugih sistemih (glejte vprašanje 1).

Rastlinjaki Vitavia vključujejo obsežno standardno opremo: žlebi in 
strešna okna z možnostjo odpiranja so serijsko predvideni pri vseh 
rastlinjakih. Pri vsakem rastlinjaku Vitavia je tako poskrbljeno za 
zadostno prezračevanje in odvajanje dragocene deževnice. Če želite 
še bolj intenzivno prezračevanje, lahko mnoge modele dopolnite z 
dodatno opremo, kot so strešna in stranska okna. Vgradnja lamelnega 
okna prav tako izboljša prezračevanje. Lamelno okno vgradite spodaj 
nasproti vratom, da lahko dobro izrabite kroženje zraka.

4. KAKO IZBEREM NAJPRIMERNEJŠE MESTO POSTAVITVE?

Za dolgoročno veselje z rastlinjakom je odločilna prava lokacija. 
Rastlinjak po možnosti postavite na mestu, zaščitenem pred vetrom, in 
v bližini hiše ali vrtne hiše. Tako preprečite poškodbe zaradi viharja in 
hitro ohladitev v hladnejših mesecih ter zagotovite enostavno oskrbo z 
elektriko in vodo.

Priporočamo seveda lego s čim več naravne svetlobe. V idealnem 
primeru je rastlinjak usmerjen s severne strani proti južni. Bodite 
pozorni na zakonske predpise, npr. ustrezno razdaljo do sosednjega 
zemljišča. Pri pristojnem uradu se pozanimajte glede lokalnih 
predpisov, saj se ti lahko od kraja do kraja razlikujejo.

5. KAJ MORAM UPOŠTEVATI PRI POSTAVITVI?

Za postavitev rastlinjaka Vitavia ne potrebujete posebnih spretnosti, saj 
gre za elemente, ki jih montirate postopoma na podlagi preglednih slik 
in navodil. Za postavitev načrtujte en konec tedna. Zasteklitev se mora 
izvesti v enem koraku, za kar načrtujte en dan. Zasteklitev izvedite, ko ni 
vetra oziroma le ob šibkem vetru.

Na spletni strani Vitavia najdete tudi kratke video posnetke o 
najpomembnejših korakih postavitve:
www.vitavia.de/service/ (desni informativni del)

6. KAKO NAJ BO IZVEDEN TEMELJ RASTLINJAKA?

Odločilnega pomena za brezskrbno postavitev je pravi temelj, ki mora 
biti absolutno raven in pravokoten. Dodatne informacije najdete 
na strani 42. Pasovni temelj, zaščiten proti zmrzali, mora segati v 
globino 80 cm pod nivojem zemljišča. Odvisno od podlage in velikosti 
rastlinjaka priporočamo jekleni okvir temelja iz pocinkane in barvane 
jeklene pločevine, ki je pri nekaterih rastlinjakih vsebovan v dobavi. 
Načrt temelja je vsebovan v navodilih za montažo. Po želji vam načrt 
temelja zagotovimo pred dobavo vašega rastlinjaka. 

Splošna navodila za gradnjo temelja in načrt temelja, primernega za 
vaš rastlinjak, najdete na naši spletni strani www.vitavia.de, tako da 
izberete ustrezni rastlinjak. Izberite vaš rastlinjak in odprite navodila za 
montažo neposredno pod veliko sliko izdelka. V zadnjem delu navodil 
za montažo najdete specifikacije v poglavju »0«.

7. ALI IMAM ZAVAROVALNO KRITJE ZA SVOJ RASTLINJAK?

Če ste sklenili zavarovanje za vašo stanovanjsko hišo, vam priporočamo, 
da nakup rastlinjaka sporočite vaši zavarovalnici. Pri mnogih 
zavarovalnicah to zadošča in rastlinjak je brez dodatnih stroškov 
vključen v zavarovalno kritje. Nekatere zavarovalnice pa zahtevajo 
dodaten letni prispevek v manjšem znesku. Tako je rastlinjak zavarovan 
proti škodam zaradi viharja od jakosti vetra 8 naprej.

Imate dodatna vprašanja? Naša ekipa za svetovanje strankam bo z 
veseljem odgovorila nanje in vam pomagala rešiti težave. Pokličite nas 
na +49 231-941 655 70 (pon.–čet: 9.00-15.00, pet.: 8.00–12.00) ali nam 
pišite na kundendienst@eph-schmidt.de

Nadomestne dele lahko preprosto naročite tudi v naši spletni trgovini 
za nadomestne dele Kunesco: www.kunesco.de

Želimo vam veliko veselja 
z vašim rastlinjakom Vitavia!

Direktorja
Oliver Schmidt in Michael Surmann

4 5

MERILA ZA IZBIRO PRIPOROČILO PROIZVAJALCA

Višina rastlin Upoštevajte prostor za dokončno višino rastline.

Višina vrtičkarja/glavnega uporabnika Delo v zravnanem položaju varuje hrbtenico.

Količina rastlin Raje upoštevajte nekoliko večji prostor.

Potreben prostor za dodatne predmete, kot so delovna miza, ogrevalni sistem, 
vrtno orodje itn.

Ob neprijetnem vremenu je delo lepše v rastlinjaku, ob lepem vremenu pa lahko 
opremo iz aluminija enostavno in hitro odnesete ven.

Prostor za neomejeno gibanje pri zalivanju, presajanju, spravilu in drugih 
opravilih v rastlinjaku

Omogočite si ustrezen prostor za delo – in morda tudi za skodelico kave v 
lastnem zelenju. Če vam bo vrtnarjenje ali tudi samo mir v vašem rastlinjaku všeč, 
boste v njem morda želeli preživeti več časa, kot zdaj slutite.

Energijska učinkovitost
Zaradi boljših izolacijskih lastnosti privarčujete pri energiji za ogrevanje zlasti 
pri rastlinjaku iz votlih plošč. Če naj v vašem rastlinjaku rastline prezimijo, 
priporočamo, da jih pokrijete npr. z votlimi ploščami debeline najmanj 10 mm.

Varnost

Votle plošče so izdelane iz polikarbonata in so torej praktično nezlomljive. V 
nasprotju z drugimi proizvajalci, ki pogosto uporabljajo običajno steklo, Vitavia 
steklene rastlinjake dobavi s certificiranim varnostnim steklom (EN 12150-
2:2004). To steklo je predhodno termično napeto po standardu DIN 12150-1 
in je dosti stabilnejše, če pa bi se kdaj kljub temu zlomilo, se ne drobi v koščke 
z ostrimi robovi. Varnost torej pri rastlinjakih Vitavia ni argument zoper steklo. 
Druge prednosti varnostnega stekla najdete pod točko Tipi zasteklitve.

Svetloba

Za večino rastlin velja svetloba = rast, torej svetloba neposredno vpliva na 
pridelek. S tega vidika je za zasteklitev rastlinjaka boljše steklo kot polikarbonat, 
ki lomi svetlobo. Odvisno od tega, v kolikšni meri lahko poskrbite za senčenje, 
priporočamo ravno za streho kljub vsemu pokritje z votlimi ploščami, ki zaradi 
mlečne površine lahko preprečijo, da bi rastline skozi steklo zažgalo. Nadaljnje 
informacije: glejte točko 2.

Izkušnje in viri Ne obremenjujte se, če ste se ravno začeli ukvarjati z vrtnarjenjem ali če prvič 
postavljate rastlinjak.
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                                                     PMC* €

Comet 2500
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 2,5 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,30 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002200 289,90 €

Jekleni okvir temelja: V 12,5 cm 263460 99,90 €

Komplet Comfort ZA MONTAŽO BREZ 
SPONK (prozorne letve iz polikarbonata) 40002579 19,90 €

Comet 3800
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 3,8 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,92 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002201 379,90 €

Jekleni okvir temelja: V 12,5 cm 263660 119,90 €

Komplet Comfort ZA MONTAŽO BREZ 
SPONK (prozorne letve iz polikarbonata) 40002580 24,90 €

Comet 5000
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 5,0 m²
Mere podnožja: 1,92 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002202 539,90 €

Jekleni okvir temelja: V 12,5 cm 263780 139,90 €

Komplet Comfort ZA MONTAŽO BREZ 
SPONK (prozorne letve iz polikarbonata) 40002581 29,90 €

Comet 6200
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 6,2 m²
Mere podnožja: 1,92 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002203 679,90 €

Jekleni okvir temelja: V 12,5 cm 263860 169,90 €

Komplet Comfort ZA MONTAŽO BREZ 
SPONK (prozorne letve iz polikarbonata) 40002582 34,90 €

RASTLINJAK
COMET 2500 – 6200
Rastlinjak Comet omogoča začetnikom, da hitro spoznajo vrtnar-
jenje v rastlinjaku.

Kritina iz votlih plošč, stabiliziranih proti UV-žarkom, debeline 4 mm 
ima solidne izolacijske lastnosti. Votle plošče izravnajo nenadne 
temperaturne spremembe ob začetku in koncu sezone ter zlasti 
ponoči, hkrati pa vaše rastline ščitijo tudi pred intenzivnimi sončnimi 
žarki – dejavniki, zaradi katerih si začetniku ni potrebno delati 
posebnih skrbi, če je rastlinjak opremil z ustrezno kritino. Votle plošče 
so v primerjavi s steklom varne proti lomu in tudi lažje. 

Comet se odlikuje po pritrditvi plošč z novo kombinacijo vtične in 
spenjalne tehnologije. Posebej priročen je komplet za zasteklitev brez 
sponk, ki je na voljo kot opcija. Komplet je sestavljen iz prozornih 
letev iz polikarbonata, ki popolnoma nadomestijo vzmetne sponke in 
dodatno služijo kot nevsiljivo elegantna zaščita pred vetrom.
Drsna vrata s krogličnimi ležaji za lahek tek so široka 61 cm in visoka 
161 cm in omogočajo udoben vstop ter skupaj s strešnim oknom z 

možnostjo odpiranja zagotavljajo optimalno prezračevanje, zlasti 
ob vročih dneh. Tudi žlebi so del standardne opreme in s pomočjo 
padnih cevi, ki so na voljo kot oprema (gl. s. 49), omogočajo zbiranje 
deževnice za zalivanje rastlin.

Za pravokotno postavitev rastlinjaka na tleh je posebej priročen okvir 
temelja (višine 12,5 cm) iz pocinkane in barvane jeklene pločevine.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve
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Comet 5000 – votle plošče – eloksiran aluminij

 Comet 3800 – votle plošče – eloksiran aluminij

COMET
2500 – 6200

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
GARANCIJE

na konstrukcijo
in okvir

ST
O

RITVE ZA STRANKE

Z VESELJEM VAM SVETUJE
M

O

MONTAŽA

E
N

O
STAVNA IN H

IT
R

A

V
RH

UNSKA KAKOVO
ST

OD 1922

NOVO

Kombinacija vtične in 

spenjalne tehnologije

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

KOMPLET COMFORT: 

dodatna oprema za 

zasteklitev brez sponk

Z votlimi ploščami za 

mehko svetlobo

Odličen model za  

začetnike

NAŠ NASVET: 
S kompletom Comfort 
lahko Comet zastek-
lite popolnoma brez 
sponk. Prozorne letve 
popolnoma nadomesti-
jo vzmetne sponke in 
poleg tega služijo kot 
elegantna zaščita proti 
vetru.

Na strehi in stranicah se 
votle plošče brez sponk 
z vtično tehnologijo 
vstavijo v profile

7
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka         PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka         PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka         PMC* €

Planet 2500
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 2,5 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,30 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002204 429,90 € 40002212 519,90 € 40002220 519,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002205 489,90 € 40002213 599,90 € 40002221 599,90 €

Jekleni okvir temelja:  
V 12,5 cm 263460 99,90 € 261704 119,90 € 267790 119,90 €

Planet 3800
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 3,8 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,92 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002206 529,90 € 40002214 649,90 € 40002222 649,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002207 579,90 € 40002215 739,90 € 40002223 739,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 12,5 cm 263660 119,90 € 261706 149,90 € 267792 149,90 €

Planet 5000
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 5,0 m²
Mere podnožja: 1,92 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002208 699,90 € 40002216 829,90 € 40002224 829,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002209 719,90 € 40002217 849,90 € 40002225 849,90 €

Jekleni okvir temelja:
 V 12,5 cm 263780 139,90 € 261708 189,90 € 267794 189,90 €

Planet 6200
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 6,2 m²
Mere podnožja: 1,92 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002210 849,90 € 40002218 979,90 € 40002226 979,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002211 869,90 € 40002219 999,90 € 40002227 999,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 12,5 cm 263860 169,90 € 261710 219,90 € 267796 219,90 €

RASTLINJAK
PLANET 2500 – 6200
Rastlinjak Planet omogoča začetnikom in ljubiteljskim vrtičkarjem 
oblikovanje donosne vrtnarske sezone.

Tako lahko pri kritini izbirate med votlimi ploščami, stabiliziranimi 
proti UV-žarkom, debeline 6 mm in lepim kristalno čistim varnostnim 
steklom (ESG). Kritina iz votlih plošč ima zanesljive izolacijske lastnosti, 
ki npr. omilijo nenadne temperaturne spremembe na začetku in 
koncu sezone in zlasti ponoči ter rastline ščitijo tudi pred intenzivnimi 
sončnimi žarki.

Z zasteklitvijo klinker pa se Planet bolj neopazno vključi v vrtno 
okolje in omogoča prost pogled v rastlinjak in iz njega. Plošče tako iz 
polikarbonata kot tudi iz varnostnega stekla se pritrdijo s preizkušeno 
tehnologijo vzmetnih sponk.

Drsna vrata s krogličnimi ležaji za lahek tek omogočajo dostop do 
lastnega zelenja, skupaj s strešnim oknom za odpiranje pa skrbijo tudi 
za optimalno prezračevanje. Tudi žlebi so del standardne opreme in s 

pomočjo padnih cevi, ki so na voljo kot oprema (gl. s. 49), omogočajo 
zbiranje deževnice za zalivanje rastlin.

Za pravokotno postavitev rastlinjaka na tleh je posebej priročen okvir 
temelja (višine 12,5 cm) iz pocinkane in barvane jeklene pločevine. Pri 
stekleni različici proizvajalec poleg tega priporoča senčenje strehe  
(gl. s. 47).

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

9

Planet 5000 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – eloksiran aluminij

 Planet 6200 – votle plošče – smaragdna**

PLANET
2500 – 6200
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vremenskim vplivom
na votle plošče proti
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NOVO

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Na voljo z votlimi plošča-

mi ali varnostnim steklom

Odličen model za  

začetnike



10 11

Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka            PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka           PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka            PMC* €

Apollo 2500
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim  
okvirjem temelja

Površina tal pribl. 2,5 m²
Mere podnožja: 1,94 x 1,38 m

Votle plošče 
pribl. 4 mm 282004 389,90 € 40001615 499,90 € 40001607 499,90 €

Votle plošče 
pribl. 6 mm 282009 459,90 € 40001616 579,90 € 40001608 579,90 €

Apollo 3800
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim  
okvirjem temelja

Površina tal pribl. 3,8 m²
Mere podnožja: 1,94 x 2,00 m

Votle plošče 
pribl. 4 mm 282014 489,90 € 40001617 619,90 € 40001609 619,90 €

Votle plošče 
pribl. 6 mm 282019 569,90 € 40001618 699,90 € 40001610 699,90 €

Apollo 5000
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim  
okvirjem temelja

Površina tal pribl. 5,0 m²
Mere podnožja: 1,94 x 2,62 m

Votle plošče 
pribl. 4 mm 282024 619,90 € 40001619 729,90 € 40001611 729,90 €

Votle plošče 
pribl. 6 mm 282029 719,90 € 40001620 859,90 € 40001612 859,90 €

Apollo 6200
z 2 strešnima oknoma
Vključno z jeklenim  
okvirjem temelja

Površina tal pribl. 6,2 m²
Mere podnožja: 1,94 x 3,25 m

Votle plošče 
pribl. 4 mm 282034 749,90 € 40001621 859,90 € 40001613 859,90 €

Votle plošče 
pribl. 6 mm 282039 879,90 € 40001622 999,90 € 40001614 999,90 €

RASTLINJAK
APOLLO 2500 – 6200
Apollo nudi vse, kar začetnik potrebuje za vrtnarjenje v rastlinjaku, 
hkrati pa prepriča z večjim udobjem.

Apollo nudi površine od 2,5 do 6,2 m², filigranske aluminijaste 
profile in kritino iz votlih plošč ter vam tako utira pot k vrtnarjenju v 
rastlinjaku. Začetniki lahko izbirajo med štirimi velikostmi površine, 
ki jo bodo lahko obdelovali. Odvisno od želenih izolacijskih lastnosti 
rastlinjak opremite z votlimi ploščami debeline pribl. 4 ali 6 mm. Z 
obsežno standardno opremo ste lahko prepričani, da imate vse, kar 
potrebujete: jekleni okvir temelja, strešno okno za prezračevanje in 
odzračevanje ter žlebe za zbiranje deževnice.

Tako lahko vrtičkar brez težav zakoraka v novo vrtnarsko sezono. Ne 
le v prenesenem pomenu: prag vrat je poravnan s tlemi, kar omogoča 
vstop skozi vrata, visoka 1,74 m in široka 0,61 m, brez ovir in spoti-
kanja, tudi če vam pogled navzdol kdaj zastira vreča zemlje za rože.

Tako izvedba iz eloksiranega aluminija kot tudi prašno barvana 
izvedba v smaragdni ali antracitni vključuje optimalno površinsko 
zaščito profilov proti koroziji in vremenskim vplivom. 

Usklajeno opremo, kot so delovne mize in stranska okna, najdete v 
poglavju z dodatno opremo na straneh 43 do 51. Prilagojeno notranjo 
gredo za hrbtno stran ali za zadnji vogal rastlinjaka najdete na s. 62.

1,99 m

1,37 m

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno vključno z okvirjem temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

APOLLO
2500 – 6200

 Apollo 6200 – votle plošče – eloksiran aluminij

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
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Vključno z jeklenim okvir-

jem temelja višine 12,5 cm!

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Odlične izolacijske last-

nosti zaradi votlih plošč

S tlemi poravnan prag 

vrat za udoben vstop

11
Aluminjasta miza z votlimi ploščami in aluminijasti 
stenski regal,  eloksiran aluminij, glejte stran 43

 Apollo 5000 – votle plošče – smaragdna**
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                    PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka                    PMC* €

Triton 2500
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 2,6 m2

Mere podnožja: 1,90 x 1,29 m 

Votle plošče pribl. 
4 mm 262014H 519,90 € 261834H 629,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 262019H 629,90 € 261839H 699,90 €

Triton 3800
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 3,8 m2

Mere podnožja: 1,90 x 1,90 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 262034H 629,90 € 261844H 739,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 262039H 729,90 € 261849H 839,90 €

Triton 5000
z 1 strešnim oknom
Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 5,0 m2

Mere podnožja: 1,90 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 262054H 729,90 € 261854H 879,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 262059H 869,90 € 261859H 999,90 €

Triton 6200
z 2 strešnima oknoma
Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 6,3 m2

Mere podnožja: 1,90 x 3,15 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 262074H 839,90 € 261864H 999,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 262079H 999,90 € 261869H 1.169,90 €

Triton 7500
z 2 strešnima oknoma
Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 7,5 m2

Mere podnožja: 1,90 x 3,77 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 262094H 959,90 € 261874H 1.139,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 262099H 1.129,90 € 261879H 1.339,90 €

RASTLINJAK
TRITON 2500 – 7500
Tehnologija s trojno prepričljivostjo: Edinstvena vtična tehnologija 
rastlinjaka Triton olajša vstavljanje votlih plošč pri postavitvi in 
hkrati skrbi za visoko stabilnost rastlinjaka v vetru. Plosko oblikovani 
profili rastlinjaku dajejo pridih preproste elegance.

Na voljo v petih različnih velikostih s površinami od 2,6 do 7,5 m² in v 
dveh barvah: eloksiran aluminij ali prašno barvan v smaragdni. 

Tehnologija montaže je bila optimizirana tako, da se lahko okvirji iz 
aluminija enostavno in udobno opremijo z votlimi ploščami iz polikar-
bonata debeline pribl. 4 oder 6 mm. Zasteklitev strešnega okna ima pri 
votlih ploščah vedno debelino pribl. 4 mm.

Triton je bil zasnovan posebej za pokrivanje z votlimi ploščami. Z novo 
in zelo preprosto vtično tehnologijo se plošče popolnoma vstavijo in 
prilegajo okvirju. 

Zato je rastlinjak tudi brez dodatnih sistemov za zaščito proti vetru 
izjemno stabilen v vetru. Mlečna površina votlih plošč lomi svetlobo, 
zato senčenje običajno ni potrebno.

Triton je dobavljen vključno z jeklenim temeljem. Odvisno od modela 
je Triton opremljen z enim ali dvema strešnima oknoma, ki zagotavljata 
dobro prezračevanje in odzračevanje. Tudi žlebi sodijo k standardni 
opremi.

Vrata se lahko montirajo kot praktična drsna vrata ali kot nihajna vrata. 
Široka so 61 cm in visoka 164 cm.

Pestro izbiro koristne opreme najdete na straneh 43 do 51.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena.**prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno vključno z okvirjem temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Triton 6200 – votle plošče – eloksiran aluminij

13
Plosko obliko-
vani profili

TRITON
2500 – 7500

Možnost montaže vrat kot 

drsna ali nihajna vrata

Sistem za hitro montažo 

s plosko oblikovanimi 

profili

Vključno z jeklenim okvir-

jem temelja višine 12,5 cm!

Enostavna montaža z vtičnim spajanjem, plošče so po 
vsej dolžini vstavljene v okvir.

Barve Garancija

vremenskim vplivom
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka              PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka              PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka              PMC* €

Meridian 1 6700
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 6,7 m2

Mere podnožja: 2,54 x 2,54 m 

Votle plošče pribl. 4 mm 40002292 819,90 € 40002304 979,90 € 40002316 979,90 €

Votle plošče pribl. 6 mm 40002293 1.029,90 € 40002305 1.229,90 € 40002317 1.229,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002294 1.159,90 € 40002306 1.329,90 € 40002318 1.329,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263882 179,90 € 261718 199,90 € 267718 199,90 €

Meridian 1 8300
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 8,3 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002295 929,90 € 40002307 1.099,90 € 40002319 1.099,90 €

Votle plošče pribl. 6 mm 40002296 1.189,90 € 40002308 1.389,90 € 40002320 1.389,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002297 1.299,90 € 40002309 1.539,90 € 40002321 1.539,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 264102 199,90 € 261720 229,90 € 267720 229,90 €

Meridian 1 9900
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 9,9 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,79 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002298 1.029,90 € 40002310 1.249,90 € 40002322 1.249,90 €

Votle plošče pribl. 6 mm 40002299 1.289,90 € 40002311 1.559,90 € 40002323 1.549,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002300 1.459,90 € 40002312 1.739,90 € 40002324 1.739,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 264122 219,90 € 261728 249,90 € 267728 249,90 €

Meridian 1 11500 
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 2,54 x 4,41 m

Votle plošče pribl. 4 mm 40002301 1.189,90 € 40002313 1.429,90 € 40002325 1.429,90 €

Votle plošče pribl. 6 mm 40002302 1.499,90 € 40002314 1.769,90 € 40002326 1.769,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002303 1.619,90 € 40002315 1.919,90 € 40002327 1.919,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 264142 239,90 € 261748 289,90 € 267748 289,90 €

Razširitev vrat  
za dvojna drsna vrata 
za vse modele Meridian 1
z zasteklitvijo iz votlih plošč

Mere razširitve vrat: 
Š  60 x V 175 cm – za 
dvojna vrata z merami:  
Š 122 x  V 175 cm

260230 89,90 € 2602304 99,90 € 2602307 99,90 €

2,
32

 m

1,
37

 m

2,57 m 2,58 m

1,
37

 m2,
32

 m
2,

32
 m

1,
37

 m

2,
32

 m

1,
37

 m

RASTLINJAK
MERIDIAN 1 6700 – 11500
Meridian 1 je odlična osnova za vztrajno ljubiteljsko vrtnarjenje v 
lastnem rastlinjaku. Njegova višina in širina rastlinam v primerjavi z 
začetniškimi modeli nudi več prostora za rast in uspevanje. Udobne 
višine pa bo vesel tudi vrtičkar (stranice: 1,37 m, vrata: 1,75 m, 
sleme: 2,32 m), ki se bo lahko brez sklanjanja gibal po rastlinjaku.

Model je na voljo v štirih različnih velikostih s površinami od 6,7 
do 11,5 m² in v treh barvah: eloksiran aluminij ali prašno barvan v 
smaragdni ali antracitni. 

Tudi pri kritini je na voljo več možnosti: lepa in klasična je zasteklitev s 
kristalno čistim varnostnim steklom debeline 3 mm (ESG), ki vrtičkarju 
omogoča jasen pogled na zelenje. Odvisno od želenih izolacijskih 
lastnosti pa so bolj primerne votle plošče debeline 4 ali 6 mm. Izdelane 
so iz polikarbonata, stabiliziranega proti UV-žarkom. Zasteklitev 
strešnega okna ima pri votlih ploščah vedno debelino pribl. 4 mm.
Poleg boljših izolacijskih lastnosti pa nudijo votle plošče tudi boljšo 
zaščito proti intenzivnemu soncu. Rahlo mlečna površina lomi steklo, 

tako da senčenje običajno ni potrebno. Pri kritini iz kristalno čistega 
varnostnega stekla (ESG) ob sončnih, vročih dneh ne smete pozabiti 
pripomočkov za senčenje (gl. s. 47), da rastline zaščitite pred žgočim 
soncem. Varnostno steklo, ki ga uporablja Vitavia, se za razliko od 
običajnega stekla, ki se pogosto uporablja v drugih rastlinjakih, ne 
zlomi v koščke z ostrimi robovi in je zato bolj varno. 

Plošče, tako iz polikarbonata kot tudi iz varnostnega stekla, se v profil 
pričvrstijo s preizkušenimi vzmetnimi sponkami. Votle plošče se v 
enem kosu pričvrstijo med profile, stekla pa se montirajo prekrivno 
(zasteklitev klinker).

Vsak model je serijsko opremljen z enim stranskim oknom, dvema 
strešnima oknoma in žlebi.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena.**prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Meridian 1 8300 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – eloksiran aluminij

MERIDIAN 1 
6700 – 11500

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
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Aluminijasta miza na dveh nivojih in nastavek 
za mizo, eloksiran aluminij, glejte stran 43

NOVO

15

Vključno z žlebi,  

drsnimi vrati, 2 strešni-

ma oknoma + 1 stran-

skim oknom

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Na voljo z votlimi ploščami 

ali varnostnim steklom

Višji in širši kot  

začetniški modeli

Vključno s stranskim 

oknom

Meridian 1 8300 – votle plošče – smaragdna**
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka              PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka              PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka              PMC* €

Meridian 2 6700
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 6,7 m2

Mere podnožja: 2,54 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002328 899,90 € 40002340 1.049,90 € 40002352 1.049,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002329 1.119,90 € 40002341 1.299,90 € 40002353 1.299,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002330 1.239,90 € 40002342 1.399,90 € 40002354 1.399,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 263882 179,90 € 261718 199,90 € 267718 199,90 €

Meridian 2 8300
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 8,3 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002331 999,90 € 40002343 1.179,90 € 40002355 1.179,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002332 1.269,90 € 40002344 1.469,90 € 40002356 1.469,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002333 1.389,90 € 40002345 1.629,90 € 40002357 1.629,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264102 199,90 € 261720 229,90 € 267720 229,90 €

Meridian 2 9900
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 9,9 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,79 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002334 1.139,90 € 40002346 1.339,90 € 40002358 1.339,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002335 1.399,90 € 40002347 1.649,90 € 40002359 1.649,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002336 1.549,90 € 40002348 1.799,90 € 40002360 1.799,90 €

Jekleni okvir  
temelja: V 6 cm 264122 219,90 € 261728 249,90 € 267728 249,90 €

Meridian 2 11500
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 2,54 x 4,41 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002337 1.289,90 € 40002349 1.489,90 € 40002361 1.489,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002338 1.589,90 € 40002350 1.849,90 € 40002362 1.849,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002339 1.699,90 € 40002351 1.999,90 € 40002363 1.999,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264142 239,90 € 261748 289,90 € 267748 289,90 €
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RASTLINJAK
MERIDIAN 2 6700 – 11500
V rastlinjaku Meridian 2 se bodo rastline in izkušeni vrtičkarji hitro 
počutili domače. Tako kot pri Meridianu 1 tudi tukaj višina in širina 
rastlinam v primerjavi z začetniškimi modeli nudita več prostora za 
rast in uspevanje. Udobne višine pa bo vesel tudi vrtičkar (stranice: 
1,37 m, vrata: 1,75 m, sleme: 2,32 m), ki bo lahko vzravnano delal v 
rastlinjaku.

Tudi model Meridian 2 je na voljo v štirih različnih velikostih s 
površinami od 6,7 do 11,5 m² in v treh barvah: eloksiran aluminij ali 
prašno barvan v smaragdni ali antracitni. 

Lahko se odločite za lepo in klasično zasteklitev iz kristalno čistega 
varnostnega stekla (ESG) debeline 3 mm ali, zaradi boljše izolacije, za 
votle plošče debeline 4 ali 6 mm. Široka dvojna drsna vrata in stransko 
okno poskrbita, da se lahko v rastlinjaku Meridian 2 počutimo skoraj 
kot v bivalnem prostoru. Stransko okno pa zagotavlja v kombinaciji z 
dvema strešnima oknoma odlično prezračevanje.

Posebej očarljiv je Meridian 2 s klasično zasteklitvijo iz kristalno čistega 
varnostnega stekla (ESG), saj omogoča jasen pogle na lastno zelenje 
in poudari bivalni značaj rastlinjaka. Odvisno od želenih izolacijskih 
lastnosti pa so bolj primerne votle plošče debeline 4 ali 6 mm (strešno 
okno vedno pribl. 4 mm). Izdelane so iz polikarbonata, stabiliziranega 
proti UV-žarkom. Poleg boljših izolacijskih lastnosti nudijo votle 
plošče tudi boljšo zaščito pred intenzivnim soncem – pri kritini iz 
kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) ne pozabite pripomočkov za 
senčenje (gl. s. 47). 

Plošče, tako iz polikarbonata kot tudi iz varnostnega stekla, se v okvir 
rastlinjaka pričvrstijo s preizkušenimi vzmetnimi sponkami. Votle 
plošče se v enem kosu pričvrstijo med profile, stekla pa se montirajo 
prekrivno (zasteklitev klinker).

Vsak model je serijsko opremljen z enim stranskim oknom, dvema 
strešnima oknoma in žlebi.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Meridian 2 8300 – votle plošče – eloksiran aluminij

Meridian 2 11500 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – smaragdna**
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Primerno opremo najdete 
od strani 43 naprej.

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE
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GARANCIJE
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MERIDIAN 2
6700 – 11500NOVO

Vključno z dvema streš-

nima oknoma + žlebi

Na voljo z votlimi ploščami 

ali varnostnim steklom

Velika dvojna vrata, 

pripravljena za ključav-

nico obešanko

Vključno s stranskim 

oknom
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka              PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka              PMC* €

Črna**
Št. izdelka              PMC* €

Jupiter 6700
z 2 strešnima oknoma
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 6,7 m2

Mere podnožja: 2,54 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002228 959,90 € 40002253 1.129,90 € 40002265 1.129,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002229 1.189,90 € 40002254 1.389,90 € 40002266 1.389,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002230 1.309,90 € 40002255 1.499,90 € 40002267 1.499,90 €

Jekleni okvir  
temelja: V 6 cm 263882 179,90 € 261718 199,90 € 268882 199,90 €

Jupiter 8300
s 4 strešnimi okni
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 8,3 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002231 1.079,90 € 40002256 1.249,90 € 40002268 1.249,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002232 1.349,90 € 40002257 1.539,90 € 40002269 1.539,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002233 1.459,90 € 40002258 1.699,90 € 40002270 1.699,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264102 199,90 € 261720 229,90 € 268102 229,90 €

Jupiter 9900
s 4 strešnimi okni
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 9,9 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,79 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002234 1.219,90 € 40002259 1.439,90 € 40002272 1.439,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002235 1.469,90 € 40002260 1.749,90 € 40002273 1.749,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002236 1.619,90 € 40002261 1.899,90 € 40002274 1.899,90 €

Jekleni okvir  
temelja: V 6 cm 264122 219,90 € 261728 249,90 € 268122 249,90 €

Jupiter 11500
s 4 strešnimi okni
+ stranskim oknom

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 2,54 x 4,41 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40002238 1.369,90 € 40002262 1.589,90 € 40002275 1.589,90 €

Votle plošče pribl. 
6 mm 40002251 1.659,90 € 40002263 1.929,90 € 40002276 1.929,90 €

ESG pribl. 3 mm 40002252 1.769,90 € 40002264 2.049,90 € 40002277 2.049,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264142 239,90 € 261748 289,90 € 268142 289,90 €

RASTLINJAK
JUPITER 6700 – 11500
Jupiter, tako kot največji planet našega sončnega sistema, se 
imenuje naš veliki rastlinjak za izkušene vrtičkarje.

V rastlinjaku Jupiter bo dovolj prostora za vrtičkarja, predvsem pa tudi 
za njegove velike rastline, ki bodo ob 1,54 m visokih stranicah in pod 
slemenom višine 2,48 m našle dovolj prostora za razvoj. Jupiter je na 
voljo v štirih različnih velikostih s površinami od 6,7 do 11,5 m² in v 
treh različnih barvah: eloksiran aluminij ali prašno barvan v smaragdni 
ali antracitni. 

Jupiter je na voljo iz pribl. 3 mm debelega kristalno čistega  
varnostnega stekla (ESG) ali iz votlih plošč. ESG v rastlinjak prepušča 
veliko svetlobe in prepriča s »klasičnim« steklenim videzom. S prostim 
pogledom v rastlinjak se nevpadljivo prilega okolici. Ob sončnih, 
vročih dneh pa je steklo potrebno zasenčiti, da rastline zaščitite pred 
žgočim soncem. Varnostno steklo se ne zlomi v koščke z ostrimi 
robovi, zato je bolj varno v primerjavi z običajnim steklom. Boljše 

izolacijske lastnosti imajo votle plošče, ki so na voljo v debelinah pribl. 
4 in 6 mm (strešno okno vedno debeline pribl. 4 mm). Izdelane so iz 
polikarbonata, varnega proti lomu in stabiliziranega proti UV-žarkom. 
Rahlo mlečna površina votlih plošč lomi svetlobo, zato senčenje 
običajno ni potrebno. 

Steklene in votle plošče se v okvir vstavijo s preizkušeno tehnologijo 
vzmetnih sponk za steklo. Pri tem votle plošče površino med profili 
zapolnijo v enem kosu, steklene plošče pa se montirajo prekrivno 
(zasteklitev klinker).

Model ima dvojna drsna vrata s krogličnimi ležaji za lahek tek, ki so 
široka 122 cm in visoka 191 cm. Vsak model je serijsko opremljen z 
enim stranskim oknom in dvema ali štirimi strešnimi okni ter žlebi.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Jupiter 9900 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – eloksiran aluminij** 

Jupiter 6700 – votle plošče – črna**

JUPITER
6700 – 11500
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vremenskim vplivom
na votle plošče proti
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NOVO

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Do štiri strešna okna za 

optimalno prezračevanje

Veliko prostora zaradi 

visokega zatrepa in 

visokih stranic

Vključno s stranskim 

oknom

Vključno s stranskim oknom   
(glejte dele opreme na strani 44)
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka            PMC* €

Črna**
Št. izdelka            PMC* €

Cassandra 9900
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl. 9,9 m2

Mere podnožja: 
2,56 x 3,88 m x 0,50 m

ESG pribl. 3 mm 262085 1.979,90 € 268085 2.289,90 €

Komplet: ESG pribl. 3 mm  

vključno z zidcem pod-

nožja

Barva: Siola peščenjak

40000667 3.589,90 € 40000671 3.949,90 €

Komplet: ESG pribl. 3 mm  

vključno z zidcem pod-

nožja

Barva: Siola antracitna

40000668 3.589,90 € 40000672 3.949,90 €

Cassandra 11500
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 
2,56 x 4,50 m x 0,50 m

ESG pribl. 3 mm 262095 2.129,90 € 268095 2.439,90 €

Komplet: ESG pribl. 3 mm  

vključno z zidcem pod-

nožja

Barva: Siola peščenjak

40000669 3.799,90 € 40000673 4.159,90 €

Komplet: ESG pribl. 3 mm  

vključno z zidcem pod-

nožja

Barva: Siola antracitna

40000670 3.799,90 € 40000674 4.159,90 €

RASTLINJAK
CASSANDRA 9900 – 11500

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Tako udobno je lahko v zelenem okolju: rastlinjak na podnožju bo 
kmalu postal vaš drugi dom, na vaš vrt pa bo vnesel pridih angle-
škega sloga.

Rastlinjak Cassandra se od klasičnega zastekljenega rastlinjaka 
razlikuje po zidanem podnožju. Nevsiljiva vizualna zaščita, prijazna 
klima in lepa podoba zagotavljajo mnogo udobnih ur v zelenem 
okolju. 

Podnožje lahko naročite ali oblikujete po lastnih željah. Komplet je 
sestavljen iz rastlinjaka in litih betonskih zidakov za izdelavo podnožja, 
ki so opremljeni s certifikatom TÜV. Iz zidakov z veliko barvno obstoj-
nostjo izdelate vrhunsko podobo zidane stene. Učinek »Pearl-Effekt-3« 
odbija umazanijo in vodo. V modelu Cassandra se bodo dobro počutile 
tudi rastline:  
 

Kristalno čisto varnostno steklo (ESG) v vaš rastlinjak prepušča največjo 
možno količino svetlobe, zelenjava, sadje, zelišča in okrasne rastline pa 
lahko rastejo na površini 11,5 m² in do 2,49 m visoko. 

Vsak rastlinjak Vitavia je serijsko opremljen z žlebi. Odlično prezrače-
vanje in odzračevanje omogočajo štiri strešna okna, ki so vsebovana v 
dobavi. Tako izvedba iz eloksiranega aluminija kot tudi prašno barvana 
izvedba v črni vključuje optimalno površinsko zaščito profilov proti 
koroziji in vremenskim vplivom. 

Drsna vrata s krogličnimi ležaji imajo s tlemi poravnan prag in so široka 
122 cm ter visoka 194 cm. Vrata imajo lahek tek in nudijo udoben 
dostop tudi za invalidski voziček, otroški voziček ali samokolnico.

Cassandra 9900 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – črna** – podnožje: Siola peščenjak

21
Individualna podoba z lastnim barvnim in gradbenim oblikova-
njem materiala podnožja (primer)

CASSANDRA
9900 – 11500

21

Cassandra 9900 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) –   
eloksiran aluminij

Siola peščenjak

21

Siola antracitna
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Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
GARANCIJE

na konstrukcijo
in okvir

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Zasteklitev z velikimi 

ploščami

Dvojna drsna vrata in 

s tlemi poravnan prag 

vrat za udoben vstop
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                    PMC* €

Črna**
Št. izdelka                    PMC* €

Zeus Comfort 8100
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 8,1 m2

Priporočene mere temelja: 2,66 x 3,24 m 

Votle plošče pribl. 10 mm 40002434 2.399,90 € 40002449 2.829,90 €

Votle plošče pribl. 16 mm 40002435 2.739,90 € 40002450 3.049,90 €

ESG pribl. 3 mm s streho iz 
votlih plošč pribl. 10 mm

40002433 2.469,90 € 40002448 2.899,90 €

Zeus Comfort 10000
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 10 m2

Priporočene mere temelja: 2,66 x 3,99 m

Votle plošče pribl. 10 mm 40002437 2.739,90 € 40002452 3.169,90 €

Votle plošče pribl. 16 mm 40002438 3.049,90 € 40002453 3.499,90 €

ESG pribl. 3 mm s streho iz 
votlih plošč pribl. 10 mm

40002436 2.799,90 € 40002451 3.199,90 €

Zeus Comfort 11900
s 3 strešnimi okni

Površina tal pribl. 11,9 m2

Priporočene mere temelja: 2,66 x 4,73 m

Votle plošče pribl. 10 mm 40002440 3.049,90 € 40002455 3.499,90 €

Votle plošče pribl. 16 mm 40002441 3.439,90 € 40002456 3.889,90 €

ESG pribl. 3 mm s streho iz 
votlih plošč pribl. 10 mm

40002439 3.139,90 € 40002454 3.539,90 €

Zeus Comfort 13800
s 3 strešnimi okni

Površina tal pribl. 13,8 m2

Priporočene mere temelja: 2,66 x 5,47 m

Votle plošče pribl. 10 mm 40002443 3.419,90 € 40002458 3.889,90 €

Votle plošče pribl. 16 mm 40002444 3.879,90 € 40002459 4.329,90 €

ESG pribl. 3 mm s streho iz 
votlih plošč pribl. 10 mm

40002442 3.539,90 € 40002457 3.979,90 €

Zeus Comfort 15700
s 3 strešnimi okni

Površina tal pribl. 15,7 m2

Priporočene mere temelja: 2,66 x 6,22 m

Votle plošče pribl. 10 mm 40002446 3.739,90 € 40002461 4.169,90 €

Votle plošče pribl. 16 mm 40002447 4.219,90 € 40002462 4.499,90 €

ESG pribl. 3 mm s streho iz 
votlih plošč pribl. 10 mm

40002445 3.899,90 € 40002460 4.299,90 €
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PREMIUM RASTLINJAK
ZEUS COMFORT 8100 – 15700
Tako bo vrtnarjenje v rastlinjaku zabavno tudi za profesionalne 
vrtičkarje: vrhunski elementi in ekskluzivna oprema zagotavljajo, da 
je premium model Zeus Comfort priljubljen med zahtevnimi. 

Stabilna konstrukcija prepriča že na prvi pogled. Profili z dvojnim 
okvirjem so robustnega videza zaradi aluminijastih letev, privijačenih 
od znotraj, ki služijo za pritrditev velikih steklenih ali polikarbonatnih 
plošč v stranicah. Plošče se med okvir rastlinjaka in privijačeno alumi-
nijasto letev po vsej dolžini vstavijo v okvir. Zato je rastlinjak izjemno 
stabilen v vetru. Talni okvir je izdelan iz robustnega škatlastega profila, 
ki se s pasovnim temeljem preprosto zasidra v tla.

Poleg temeljne stabilnosti nudi Zeus Comfort številne prednosti za 
udobno vrtnarjenje: 1,88 m visoke stranice, 2,5 m visoko streho in 
široka dvojna krilna vrata, na primer opremljena s kljuko iz legiranega 
jekla in cilindrično ključavnico. 

Zeus Comfort je na voljo v petih velikostih v izvedbi eloksiran aluminij 
in prašno barvan v črni. Zasteklitev stranic se lahko izvede iz pribl. 
3 mm debelega kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) ali iz votlih 
plošč, stabiliziranih proti UV-žarkom, v debelinah pribl. 10 ali 16 mm. 
Streha je vedno pokrita z votlimi ploščami (debeline najmanj pribl. 
10 mm), pritrjenimi z vtično tehnologijo. Kombinirana zasteklitev 
izboljša izolacijske lastnosti steklenih modelov in rastline ščiti pred 
premočnim soncem. Za optimalne izolacijske lastnosti, npr. za prezi-
mitev rastlin v posodah, poskrbi zasteklitev popolnoma iz votlih plošč.

Model Zeus je serijsko opremljen z dvema oziroma tremi strešnimi 
okni, dvema žleboma, dvema padnima cevema za deževnico  
(D 1,75 m, Ø 32 mm) in vključenim talnim profilom.

ZEUS COMFORT
8100 – 15700

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Z vrhunsko cilindrično ključavnico

Profil z dvojnim okvirjem
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Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
GARANCIJE

na konstrukcijo
in okvir

 Zeus Comfort 15700 – kombinirana zasteklitev – črna**

 Zeus Comfort 13800 – votle plošče – eloksiran aluminij

NOVO

Z vrhunsko cilindrično 

ključavnico

Zasteklitev z velikimi 

ploščami

Edinstvena tehnologija 

pritrditve stekla

Streha z vtično  

tehnologijo

Vključno z 2 padnima cevema za 

deževnico D 1,75 m, Ø 32 mm



24 2525Orion 5000 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – črna**

Varnostno steklo za  

visok izkoristek sonca

Serijsko strešno okno  

+ žlebi

Lepo oblikovan

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Orion 5000 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – eloksiran aluminij 

ORION
3800 – 5000

Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka              PMC* €

Črna**
Št. izdelka              PMC* €

Orion 3800
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 3,8 m2

Mere podnožja: 1,92 x 1,92 m

ESG pribl. 3 mm 280985 749,90 € 288985 899,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263708 89,90 € 268708 139,90 €

Orion 5000
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 5 m2

Mere podnožja: 1,92 x 2,54 m

ESG pribl. 3 mm 280995 899,90 € 288995 1.049,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263710 99,90 € 268710 149,90 €

RASTLINJAK
ORION 3800 – 5000
Lepo oblikovan rastlinjak Orion z zaobljenimi oblikami in streho z 
orientalskim pridihom se odlično prilega vsaki pokrajini, pa tudi 
majhnim vrtnim nišam.

Vašim rastlinam in vašim sanjam nudi dovolj prostora za razcvet, saj je 
visok 2,31 m in širok 2,02 m. 

Streha in stranice iz kristalno čistega varnostnega stekla debeline pribl. 
3 mm (ESG) prepuščajo veliko svetlobe na vaše rastline, ki se lahko 
predstavijo v bujnem razkošju. Na spodnjem koncu strehe se nahajajo 
ukrivljene polikarbonatne plošče. Zaradi okrogline rastlinjak pridobi 
na stranski višini – in tako v primerjavi z majhnimi površinami rastočim 
rastlinam in delovnim vrtičkarjem nudi več prostora.

Orion je opremljen z drsnimi vrati z lahkim tekom, ki so široka 0,60 m 
in visoka 2 m, strešnim oknom z možnostjo odpiranja in vključenim 
žlebom.

Na voljo je v dveh velikostih, s površino 3,8 in 5 m², ter v dveh barvah, 
eloksiran aluminij in prašno barvan v črni.

Pri zasteklitvi klinker se steklene plošče montirajo prekrivno in z 
vzmetnimi sponkami za steklo pritrdijo v profil. Za zaščito pred 
intenzivnimi sončnimi žarki priporočamo uporabo pripomočkov za 
senčenje (gl. s. 47).

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve
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ORION
3800 – 5000
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                             PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka                             PMC* €

Playa 5900
z 1 stranskim oknom 
+ jeklenim okvirjem temelja 

Površina tal pribl. 5,9 m2

Mere podnožja: 2,54 x 1,92 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002395 1.239,90 € 40002396 1.479,90 €

Kombinirana zasteklitev:
ESG pribl. 3 mm + 
streha iz votlih plošč pribl. 
6 mm

40002429 1.269,90 € 40002430 1.529,90 €

Playa 7600
z 2 stranskima oknoma, 
1 lamelnim oknom 
+ jeklenim okvirjem temelja

Površina tal pribl. 7,6 m2

Mere podnožja: 2,54 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 6 mm 40002397 1.559,90 € 40002398 1.789,90 €

Kombinirana zasteklitev:
ESG pribl. 3 mm + 
streha iz votlih plošč pribl. 
6 mm

40002431 1.569,90 € 40002432 1.849,90 €

 Playa 7600 – votle plošče – antracitna**

 Playa 5900 – kombinirana zasteklitev – eloksiran aluminij 27
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RASTLINJAK
PLAYA 5900 – 7600
Rastlinjak, ki je kot dopust: z najmanj 2,25 m visokim sprednjim 
delom, ki omogoča udoben vstop skozi drsna vrata z višino 1,91 m 
in širino 1,22 m ter nizkim pragom vrat, nas kar vabi, da vanj 
vstopimo, v njem vrtnarimo ali – preprosto počivamo.

Model je na voljo v dveh različnih velikostih s površinami od 5,9 do 
7,6 m² in v dveh barvah: eloksiran aluminij ali prašno barvan v antra-
citni.

Dobavljive različice zasteklitve so kombinirana zasteklitev in votle 
plošče. Kombinirana zasteklitev pomeni, da so stranice izvedene iz 
kristalno čistega varnostnega stekla debeline pribl. 3 mm (ESG), streha 
pa iz votlih plošč debeline pribl. 6 mm. Votle plošče ščitijo rastline 
pred premočnim soncem, skrbijo za izravnano temperaturo in so manj 
občutljive, če nanjo padejo veje ali kaj podobnega. Streha z majhnim 
naklonom prepušča veliko svetlobe v rastlinjak. Če je model Playa 
opremljen s stranicami in stranskimi okni iz votlih plošč, ima boljše 
izolacijske lastnosti, kar je priporočljivo, če ga želite uporabljati pozimi.

Majhen naklon ravne strehe zagotavlja po vsej površini prijetno višino 
za delo v stoječem položaju in visokim rastlinam omogoča dovolj 
prostora za razvoj. Streha sega približno 30 cm čez sprednjo stranico.

Eno do dve stranski okni z možnostjo odpiranja rastlinjaku dajeta 
bivalni pridih. Žleb in dve padni cevi za deževnico (D 1,50 m, Ø 32 mm) 
ter jekleni okvir temelja (višina pribl. 6cm) so prav tako del standardne 
opreme. Model 7600 je dodatno opremljen z lamelnim oknom.

Ogrodje je sestavljeno iz ozkih aluminijastih letev. Ker je aluminij 
izjemno stabilen in trpežen material, drobne letve zadoščajo za dolgo-
ročno stabilnost. 

PLAYA
5900 – 7600

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena.**prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                 PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka                 PMC* €

Črna**
Št. izdelka                 PMC* €

Diana 5000
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 5,0 m2

Mere podnožja: 2,54 x 1,92 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40001574 959,90 € 40001579 1.139,90 € – –

ESG pribl. 3 mm 266568 1.049,90 € 261568 1.239,90 € – –

Jekleni okvir  
temelja: V 12,5 cm 263780 139,90 € 261708 189,90 € – –

Diana 6700
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 6,7 m2

Mere podnožja: 2,54 x 2,54 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40001575 1.119,90 € 40001580 1.329,90 € 40001862 1.329,90 €

ESG pribl. 3 mm 266588 1.249,90 € 261588 1.439,90 € 288588 1.439,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 263882 179,90 € 261718 199,90 € 268882 199,90 €

Diana 8300
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 8,3 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,17 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40001576 1.269,90 € 40001581 1.519,90 € 40001863 1.519,90 €

ESG pribl. 3 mm 266608 1.449,90 € 261608 1.649,90 € 288608 1.649,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264102 199,90 € 261720 229,90 € 268102 229,90 €

Diana 9900
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl. 9,9 m2

Mere podnožja: 2,54 x 3,79 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40001577 1.419,90 € 40001582 1.699,90 € 40001864 1.699,90 €

ESG pribl. 3 mm 266628 1.649,90 € 261628 1.849,90 € 288628 1.849,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264122 219,90 € 261728 249,90 € 268122 249,90 €

Diana 11500
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 2,54 x 4,41 m

Votle plošče pribl. 
4 mm 40001578 1.569,90 € 40001583 1.889,90 € 40001865 1.889,90 €

ESG pribl. 3 mm 266648 1.849,90 € 261648 2.059,90 € 288648 2.059,90 €

Jekleni okvir 
temelja: V 6 cm 264142 239,90 € 261748 289,90 € 268142 289,90 €

RASTLINJAK
DIANA 5000 – 11500
Skozi model Diana veje pridih orientalske pravljice, zato se v njem 
ne bodo čarobno počutile samo vaše rastline.

Eleganten, lepo oblikovan aluminijasti rastlinjak je okras za vsak vrt. 
Streha je ob strani zaobljena, zato se rastlinjak odlično prilega okolici 
in skozi vse leto skrbi za sveža zelišča, zdravo zelenjavo in cvetoče 
rastline. 

Na voljo v petih različnih velikostih s površinami od 5 do 11,5 m² in v 
treh barvah: eloksiran aluminij ali prašno barvan v smaragdni ali črni 
(6700-11500). 

Model Diana je zastekljen s kristalno čistim varnostnim steklom 
debeline pribl. 3 mm (ESG), ukrivljene plošče pa so iz polikarbonata. 
Kristalno čisto varnostno steklo (ESG) je kaljeno steklo, ki se ne zlomi v 
koščke z ostrimi robovi, zato je bolj varno. 

Dvojna drsna vrata z lahkim tekom, široka 122 cm in visoka 200 cm, 
omogočajo udoben vstop v rastlinjak Diana. Za optimalno prezrače-
vanje skrbijo strešna okna, ki so vsebovana v obsegu dobave. Odvisno 
od modela je vsebovanih eno do štiri strešna okna. Tudi žlebi so del 
serijske opreme. Bogata izbira dodatne opreme (gl. s. 43 do 51) je na 
voljo tudi v barvah smaragdna in črna.
 
Za pravokotno postavitev rastlinjaka na tleh priporočamo okvir 
temelja iz pocinkane in barvane jeklene pločevine.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

DIANA
5000 – 11500

29Diana 11500 – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – črna** 

Diana 9900 – votle plošče – eloksiran aluminij 
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Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Serijsko strešno okno  

+ žlebi

Možnost zasteklitve z 

varnostnim steklom in 

votlimi ploščami

Vključno z jeklenim 

okvirjem temelja

Lepo oblikovan dizajn z 

velikimi ploščami
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ORANŽERIJA SIRIUS

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno vključno z okvirjem temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Ekstravagantna oblika in polna zasteklitev – Sirius je poseben kraj z 
veliko šarma, svetlobe in pozitivnih vibracij.

Ta rastlinjak v slogu baročne oranžerije je sestavljen iz aluminijastih 
profilov, odpornih na korozijo in vremenske vplive, in je v celoti 
zastekljen s kristalno čistim varnostnim steklom debeline pribl. 3 mm 
(ESG). Površina tal znaša pribl. 13 m2. 

Na voljo je v treh barvnih različicah: eloksiran aluminij in prašno 
barvan v smaragdni ali črni. Rastlinjak je dobavljen skupaj z jeklenim 
okvirjem temelja z višino pribl. 6 cm. 

Model ima dvojna drsna vrata s krogličnimi ležaji za lahek tek, ki so 
široka 122 cm in visoka 191 cm.

Sirius je standardno opremljen s štirimi strešnimi okni, žlebi in tremi 
padnimi cevmi za deževnico (D 1,50 m, Ø 32 mm). Tako je poskrbljeno 

za optimalno prezračevanje, nemoteno odvajanje in zbiranje 
deževnice. Nenavadni sta tudi višini kapi (160 cm) in slemena (254 cm).

Oranžerijo lahko opremite s širšimi dvojnimi drsnimi vrati na straneh 
zatrepa desno ali levo.

Rastlinjak lahko dodatno okrasite s slemensko krono (gl. sliko na s. 49), 
ki hkrati služi tudi npr. za zaščito pred golobi. Dodatne informacije o 
naši opremi najdete na straneh 43 do 51.

Oranžerija Sirius – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – črna**

SIRIUS
Oranžerija

Oranžerija Sirius – kristalno čisto varnostno steklo (ESG) – eloksiran aluminij

Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka             PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka             PMC* €

Črna**
Št. izdelka             PMC* €

Oranžerija Sirius
s 4 strešnimi okni
Vključno z jeklenim okvirjem temelja 
višine 6 cm

Površina tal pribl. 13 m2

Mere podnožja: 3,81 x 3,81 m

ESG pribl. 3 mm 265525 2.359,90 € 265545 2.719,90 € 265505 2.719,90 €

Dvojna drsna vrata  

vključno z ESG pribl. 

3 mm

260260 219,90 € 2602604 249,90 € 2602607 249,90 €

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
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na konstrukcijo
in okvir
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Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Vključno z jeklenim okvir-

jem temelja z višino 6 cm

Velike plošče

Vključno s padnimi 

cevmi za deževnico

Nenavadna oblika v 

slogu oranžerije

Skupna širina 3,83 m
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka          PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka          PMC* €

Bela**
Št. izdelka          PMC* €

Črna**
Št. izdelka          PMC* €

Hera 4500
z 2 lamelnima oknoma 
vključno z jeklenim okvirjem 
temelja,  
višina pribl. 6 cm
Površina tal pribl. 4,5 m2

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 6 mm

40000514 969,90 € 40000515 1.199,90 € 40002480 1.199,90 € — —

Hera 9000
s 3 stranskimi okni
vključno z jeklenim okvirjem 
temelja,  
višina pribl. 6 cm
Površina tal pribl. 9 m2

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 6 mm

261805 2.199,90 € 261825 2.499,90 € 40001866 2.499,90 € 261815 2.499,90 €

PAVILJONA
HERA 4500 IN 9000
Z modelom Hera smo v svet rastlinjakov Vitavia vnesli priljubljeno 
izvedbo v obliki paviljona. Rastlinjak je z elegantno podobo v okras 
vsakemu vrtu. 

Hera 4500: Hera 4500 nudi vrtičkarju in njegovim najljubšim rožam 
4,5 m² udobnega prostora. Na voljo so tri barve: eloksiran aluminij 
in prašno barvan v beli ali smaragdni. Standardna oprema vključuje 
jekleni okvir temelja, 2 lamelni okni, zasilno prezračevalno loputo v 
strehi višine 2,63 m in drsna vrata (Š: 62 cm, V: 177 cm).

Hera 9000: Pod 2,83 m visoko streho modela Hera 9000 bodo 
vrtičkar in njegovi gosti našli 9 m² prostora za raznorazne aktivnosti – 
presajanje ali večerni kozarček vina. Paviljon je na voljo v štirih barvah 
– eloksiran aluminij in prašno barvan v beli, smaragdni in črni.

Oba paviljona sta opremljena z lepo in praktično kombinirano 
zasteklitvijo: streha je pokrita z votlimi ploščami, stabiliziranimi 
proti UV-žarkom, debeline pribl. 6 mm. Tako so rastline zaščitene 

pred premočnim soncem. Stranice so zastekljene s kristalno čistim 
varnostnim steklom debeline pribl. 3 mm in omogočajo prosti pogled 
na zelenje. Zasteklitev se na stranicah in strehi izvede s krovnimi 
letvami iz PVC, ki zajamejo celotno dolžino robov steklenih in 
polikarbonatnih plošč.

K obsežni standardni opremi modela Hera 9000 sodijo: jekleni okvir 
temelja, žleb, tri padne cevi za deževnico, tri stranska okna, zasilna 
loputa za prezračevanje v strehi in udobna dvojna drsna vrata  
(Š: 80 cm, V: 177 cm) z vrhunsko cilindrično ključavnico. 

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Barve

Hera 9000 – kombinirana zasteklitev – bela**

HERA
4500 in 9000

33

Samo Hera 9000

Hera 4500 – kombinirana zasteklitev – eloksiran aluminij
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NOVO

Kombinirana zasteklitev iz 

votlih plošč na strehi in var-

nostnega stekla na stranicah

Vključno z jeklenim 

okvirjem temelja

Streha z vtično tehnolo-

gijo, vključno z žlebom

Velike plošče

4500

9000

NOVO: zdaj tudi v beli**
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RASTLINJAK Z RAVNO STREHO
APHRODITE 7800 – 11500
Nenavadna ravna streha, stabilni profili, udobna višina za delo v 
stoječem položaju in dodelana zasteklitev – to je vrhunski ljubi-
teljski rastlinjak Aphrodite. 

Model Aphrodite je na voljo v dveh različnih velikostih s površinami 
od 7,8 do 11,5 m² in v izvedbi eloksiran aluminij ali prašno barvan v 
beli. Ta model se od drugih rastlinjakov razlikuje po ravni strehi. Takšna 
izvedba zagotavlja, da po rahlo poševni strehi deževnica preprosto 
odteče, višina pa enakomerno narašča: od 1,87 m visoke zadnje 
stranice do 2,42 m visokega sprednjega dela. 

Vsa okna lahko stopenjsko odprete, ker pa se odpirajo navzdol, jih 
lahko odprete tudi ob slabem vremenu. Edinstvena pritrditev stranske 
zasteklitve se izvede s profili z dvojnim okvirjem: krovne letve iz 
aluminija na eni in aluminijasti profili na drugi strani uokvirijo steklene 
plošče in skrbijo za posebno stabilnost (gl. sliko na s. 23). Votle plošče 
na predelu strehe se pritrdijo z vtično tehnologijo. Dolgo življenjsko 

dobo proizvajalec potrjuje s 15-letno garancijo na konstrukcijo in 
okvir. 

Uporabljeno kristalno čisto varnostno steklo (ESG) prepušča veliko 
svetlobe na rastline. Za votle plošče, stabilizirane proti UV-žarkom, na 
strehi velja 10 let garancije proti vremenskim vplivom. 
Zagotavljajo, da neposredno na rastline padajo samo nežni dopol-
danski in popoldanski sončni žarki. 

Dvojna drsna vrata širine 119 cm in višine 177 cm se lahko montirajo 
ob straneh ali na sprednji strani. Vrata so serijsko opremljena z 
vrhunsko cilindrično ključavnico. Odvisno od velikosti so v zahtevno 
standardno opremo tega rastlinjaka vključena 3 stranska okna, 1 do 
2 zgornji okni, žleb, 2 padni cevi za deževnico (D 1,75 m, Ø 32 mm) in 
cilindrična ključavnica z možnostjo zaklepanja.

Barve
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PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen 35Aphrodite 7800 – kombinirana zasteklitev – bela**

Vključno s stranskim oknom H (glejte tudi opremo, stran 44)

APHRODITE
7800 – 11500

Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
GARANCIJE

na konstrukcijo
in okvir

NOVO

Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                       PMC* €

Bela**
Št. izdelka                       PMC* €

Aphrodite 7800
s 3 stranskimi okni
z 1 zgornjim oknom

Površina tal pribl. 7,8 m2

Mere podnožja: 
2,75 x 2,70 m

Votle plošče pribl. 

10 mm
40000804 2.389,90 € 40002482 2.699,90 €

Kombinirana  

zasteklitev:

ESG pribl. 3 mm + 

streha iz votlih plošč 

pribl. 10 mm

40000805 2.229,90 € 40002483 2.549,90 €

Aphrodite 11500
s 3 stranskimi okni
z 2 zgornjima oknoma

Površina tal pribl. 11,5 m2

Mere podnožja: 
2,75 x 3,96 m

Votle plošče pribl. 

10 mm
40000806 2.899,90 € 40002484 3.099,90 €

Kombinirana  

zasteklitev:

ESG pribl. 3 mm + 

streha iz votlih plošč 

pribl. 10 mm

40000807 2.739,90 € 40002485 2.999,90 €

2,95 m 2,67 m
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42

 m

1,
87

 m

2,95 m 3,93 m

2,
42

 m
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87

 m

Ravna streha s kritino, 

stabilizirano proti  

UV-žarkom

Udobna višina za delo v stoječem 

položaju 1,87 m do 2,42 m 

Ojačani profili za visoko 

stabilnost v vetru

Cilindrična ključavnica z 

možnostjo zaklepanja

Velike plošče

NOVO: zdaj tudi v  

elegantni beli**
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka             PMC* €

Smaragdna**
Št. izdelka             PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka              PMC* €

Ida 900
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 0,9 m2

Mere podnožja: 0,65 x 1,30 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260044 199,90 € 261014 249,90 € 267014 249,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263090 59,90 € 261770 69,90 € 267770 69,90 €

Ida 1300
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 1,3 m2

Mere podnožja: 0,65 x 1,92 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260054 269,90 € 261024 299,90 € 267024 299,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263130 69,90 € 261772 74,90 € 267772 74,90 €

Ida 3300
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 3,3 m2

Mere podnožja: 1,28 x 2,54 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260064 459,90 € 261034 549,90 € 267034 549,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263330 84,90 € 261774 89,90 € 267774 89,90 €

Ida 5200
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 5,2 m2

Mere podnožja: 1,90 x 2,54 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260074 679,90 € 261654 759,90 € 40001557 759,90 €

Votle plošče pribl.  
6 mm 260079 779,90 € 261659 889,90 € 40001558 889,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263340 94,90 € 261775 99,90 € 40001867 99,90 €

Ida 6500
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 6,5 m2

Mere podnožja: 1,90 x 3,17 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260084 769,90 € 261664 879,90 € 40001559 879,90 €

Votle plošče pribl.  
6 mm 260089 869,90 € 261669 999,90 € 40001560 999,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263342 129,90 € 261776 139,90 € 40001868 139,90 €

Ida 7800
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 7,8 m2

Mere podnožja: 1,90 x 3,79 m

Votle plošče pribl.  
4 mm 260104 869,90 € 261674 999,90 € 40001561 999,90 €

Votle plošče pribl.  
6 mm 260109 959,90 € 261679 1.099,90 € 40001562 1.099,90 €

Jekleni okvir temelja: 
V 6 cm 263344 149,90 € 261777 159,90 € 40001869 159,90 €

2,
22

 m
2,

22
 m

2,
22

 m

ZIDNI RASTLINJAK
IDA 900 – 7800
Zidni rastlinjak Ida s svojo majhno površino in višino, ki omogoča 
delo v stoječem položaju, omogoča tudi na predvrtu, terasi ali 
balkonu vzgojo in pridelavo zelišč in zelenjave ter prezimovanje 
visokih rastlin v posodah. 

Modeli Ida so na voljo v izvedbi eloksiran aluminij in prašno barvani v 
antracitni ali smaragdni, kritina pa je izdelana iz votlih plošč iz polikar-
bonata, stabiliziranega proti UV-žarkom, debeline pribl. 4 mm.
 
Večji modeli 5200, 6500 in 7800 so zastekljeni z votlimi ploščami 
debeline pribl. 4 mm oziroma 6 mm. Streha je pri teh modelih 
načeloma pokrita z votlimi ploščami debeline pribl. 6 mm.  
 
Modela IDA 900 in 1300 imata drsna vrata z lahkim tekom, ki so široka 
61 cm in visoka 151 cm. Modeli 3300 do 7800 imajo dvojna drsna 
vrata s širino 122 cm in višino 163 cm. Žleb je del standardne opreme. 
Modeli Ida 900 do 5200 so serijsko opremljeni z enim strešnim oknom, 

modeli Ida 6500 do 7800 pa z dvema strešnima oknoma. Strešna okna 
služijo za optimalno prezračevanje in odzračevanje.

Kot oprema je na voljo okvir temelja iz pocinkane, barvane jeklene 
pločevine z višino 6 cm, ki je primeren za vse modele.

Balkonskih oziroma terasnih rastlinjakov serije Ida ni mogoče postaviti 
samostojno! Potrebna je hišna stena ali stabilen zid, ki služi kot zadnja 
stena.

Za idealno vzgojo rastlin ali zelišč priporočamo kot opremo za modela 
900 in 1300 dva žičnata regala s plastično prevleko v velikosti 61 x 
63 cm (gl. s. 44), za modele od 3300 naprej pa aluminijaste mize Vitavia 
(gl. s. 43). Dodatne informacije o opremi najdete na straneh 43 do 51.

Barve

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen
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GARANCIJE
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Ida 6500 – votle plošče – antracitna**

IDA
900 – 7800

37Ida 3300 – votle plošče – smaragdna**

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko

Ida 5200, 6500 in 7800: 

serijsko z 2 padnima 

cevema za deževnico  

D 1,47 m, Ø 32 mm
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                                      PMC* €

Flora 2500
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 2,5 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,28 m

Votle plošče pribl. 4 mm 266944 279,90 €

Flora 3800
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 3,8 m²
Mere podnožja: 1,92 x 1,90 m

Votle plošče pribl. 4 mm 266954 329,90 €

ZIDNI RASTLINJAK
FLORA 2500 – 3800
Visoko navzgor – tudi na majhnem vrtu. V tem zidnem rastlinjaku z 
izredno višino imajo tudi visoko rastoče rastline dovolj prostora.

Zidni rastlinjak brez zadnje stene z – za majhen rastlinjak – veliko 
višino: neobičajno visoko sleme višine 2,51 m in 1,80 m visoka kap 
omogočata večini vrtičkarjem, da dela v rastlinjaku opravljajo stoje, in 
zagotavljata rastlinam, npr. paradižniku, dovolj prostora za razvoj. Tudi 
vstop skozi vrata višine 2 m je celo za visoke ljudi udoben.

Model Flora je v celoti zastekljen z votlimi ploščami, zato nudi dobro 
izolacijo proti temperaturnim nihanjem in nizkim temperaturam 
pozimi, ščiti pa tudi pred žgočim soncem: skozi steklo lahko namreč 
snop svetlobe ob intenzivnem sončnem sevanju rastline zažge. Votle 
plošče so iz polikarbonata, stabiliziranega proti UV-žarkom, in svetlobo 
zaradi mlečne površine lomijo tako, da se razprši in »mehko« pade na 
rastline. Dodatno senčenje zato praviloma ni potrebno.

Serijsko oprema vsebuje strešno okno, drsna vrata na krogličnih ležajih 
za lahek tek, široka 61 cm, in žlebe. Primerno opremo, npr. aluminijaste 
regale in mize za boljši izkoristek prostora ali padno cev za deževnico, 
s katero pri zalivanju lahko varujete vire in koristite rastlinam, najdete v 
poglavju o opremi od strani 43 naprej.

Zidnega rastlinjaka ne morete postaviti samostojno! Potrebna je hišna 
stena ali stabilen zid, ki služi kot zadnja stena.

Flora 3800 – votle plošče – eloksiran aluminij

Flora 2500 – votle plošče – eloksiran aluminij

FLORA
2500 – 3800

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Višinske mere: merjeno od zgornjega roba okvirja temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen 39
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Garancija

vremenskim vplivom
na votle plošče proti
GARANCIJE

10 LET15 LET
GARANCIJE

na konstrukcijo
in okvir

Visok zidni rastlinjak z 

višino 2,51 m

Zasteklitev izključno z 

votlimi ploščami: mehka 

svetloba in boljše  

izolacijske lastnosti

Vključno s strešnim 

oknom in žlebom

Vrata pripravljena za 

ključavnico obešanko
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Model Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka              PMC* €

Bela**
Št. izdelka              PMC* €

Antracitna**
Št. izdelka              PMC* €

Athena 7000
z 1 strešnim oknom

Površina tal pribl. 6,9 m2

priporočene mere temelja: 
2,68 x 2,81 m

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 10 mm

40002388 1.859,90 € 40002465 2.149,90 € 40002392 2.149,90 €

Dodatni komplet za  
ojačitev

266709 319,90 € 40000311 349,90 € 266809 349,90 €

Athena 8600
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 8,6 m2

priporočene mere temelja: 
2,68 x 3,44 m

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 10 mm

40002486 2.069,90 € 40002488 2.379,90 € 40002487 2.379,90 €

Dodatni komplet za  
ojačitev

266729 369,90 € 40000538 399,90 € 266829 399,90 €

Athena 10200
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 10,2 m2

priporočene mere temelja: 
2,68 x 4,07 m

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 10 mm

40002390 2.299,90 € 40002466 2.639,90 € 40002463 2.639,90 €

Dodatni komplet za  
ojačitev

266749 419,90 € 40000539 449,90 € 266849 449,90 €

Athena 11900
s 3 strešnimi okni

Površina tal pribl. 11,8 m2

priporočene mere temelja: 
2,68 x 4,70 m

ESG pribl. 3 mm
Streha: votle plošče 
pribl. 10 mm

40002391 2.479,90 € 40002467 2.899,90 € 40002464 2.899,90 €

Dodatni komplet za  
ojačitev

266769 469,90 € 40000540 499,90 € 266869 499,90 €

Komplet vrat
(dvojna drsna vrata)
vključno s steklom ESG

ESG pribl. 3 mm 260250 619,90 € 40000537 639,90 € 2602504 639,90 €

Athena 8600 – kombinirana zasteklitev – antracitna**

Athena 10200 – kombinirana zasteklitev – bela**

ATHENA
7000 – 11900

ZIDNI RASTLINJAK
ATHENA 7000 – 11900
Lahko ga uporabite za prezimovanje rastlin ali kot zidni rastlinjak 
z lepim razgledom, saj je ta model tako velik, da omogoča dovolj 
prostora za vašo zelenjavo, na mraz občutljive rastline, pa tudi za 
vas.

Model Athena je na voljo v štirih velikostih in treh barvah: eloksiran 
aluminij in prašno barvan v beli ali antracitni. Zaradi edinstvenih 
profilov z dvojnim okvirjem je model Athena posebej stabilen (gl. sliko 
na s. 23). Zasteklitev je izdelana iz kristalno čistega varnostnega stekla 
debeline pribl. 3 mm (ESG). Območje strehe je opremljeno z votlimi 
ploščami debeline pribl. 10 mm. Plošče ščitijo rastline pred močnim 
sončnim sevanjem, skrbijo za uravnoteženo temperaturo in so manj 
občutljive, če nanje padejo veje ali kaj podobnega. Varnostno steklo 
je kaljeno steklo, ki se ne razpade v koščke z ostrimi robovi, če bi se 
zlomilo. 

Dvojna drsna vrata širine 119 cm in višine 177 cm se lahko montirajo 
ob straneh ali na sprednji strani. 

Vrata so serijsko opremljena z vrhunsko cilindrično ključavnico. 
Odvisno od velikosti med standardno opremo sodijo eno do tri strešna 
okna, žleb in 2 padni cevi za deževnico. Z dodatnim »kompletom vrat« 
lahko vaš rastlinjak opremite tudi z več vrati.

Athena Premium 
Z dodatnim kompletom, ki je dobavljiv posebej, lahko rastlinjak 
Athena spremenite v Athena Premium (glejte skico 1 in 2). S tem 
dodatnim kompletom, ki ojača profile, rastlinjak še pridobi na stabil-
nosti in nosilnosti.

Skica 1 Skica 2

Barve
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PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. **prašno barvano. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Vključno s škatlastim 

profilom za pripravo te-

melja, prag vrat: 4,6 cm

Serijsko z 2 padnima 

cevema za deževnico  

D 1,75 m, Ø 32 mm

Cilindrična ključavnica z 

možnostjo zaklepanja

Edinstvena tehnologija 

pritrditve stekla

Možnost nadgradnje v 

Athena Premium

Velike plošče
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OPREMA

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak. Prikazana barva je neobvezujoča. *Vse cene so neobvezujoče priporočene cene (PMC). **prašno barvano

Mere: Š 121 x G 54 x V 76 cm | Material: eloksiran aluminij ali pra-
šno barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali črna** | 
Posebnosti: možnost 1 ali 2 ravni, samostoječa 

ALUMINIJASTA MIZA

Ravni: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
1 Eloksiran aluminij 260120 99,90 €
1 Smaragdna** 2601214 129,90 €
1 Črna** 2601219 129,90 €
2 Eloksiran aluminij 260125 159,90 €
2 Smaragdna** 2601264 199,90 €
2 Črna** 2601269 199,90 €

01

04

02

05

03

ALUMINIJASTA MIZA Z VOTLIMI  
PLOŠČAMI, 16 MM
Mere: Š 121 x G 54 x V 76 cm | Material: eloksiran aluminij ali pra-
šno barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali črna** 
| Posebnosti: delovna plošča iz votlih plošč 16 mm, deljena in 
snemljiva

Ravni: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
1 Eloksiran aluminij 260130 99,90 €
1 Smaragdna** 2601304 129,90 €
1 Črna** 2601309 129,90 €

Mere: Š 121 x G 28 x V 39 cm | Material: eloksiran aluminij ali 
prašno barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali 
črna** | Posebnosti: delovna plošča iz aluminija ali votlih plošč, 
deljeno in snemljivo

NASTAVKI ZA MIZE

Material: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Aluminij Eloksiran aluminij260127 65,90 €
Aluminij Smaragdna** 2601274 75,90 €
Aluminij Črna** 2601279 75,90 €
Aluminij z votlimi ploščami Eloksiran aluminij260137 65,90 €
Aluminij z votlimi ploščami Smaragdna** 2601374 75,90 €
Aluminij z votlimi ploščami Črna** 2601379 75,90 €

Mere: Š 120 x G 56 x V 81 cm | Material: eloksiran aluminij ali pra-
šno barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali črna** | 
Vključuje: pritrdilni material

RAZKLOPNA ALUMINIJASTA MIZA

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Eloksiran aluminij 260207 99,90 €
Smaragdna** 2602074 119,90 €
Črna** 2602079 119,90 €

Mere: Š 120 x G 31 cm | Material: eloksiran aluminij ali prašno 
barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali črna** | 
Vključuje: pritrdilni material

RAZKLOPNI ALUMINIJAST REGAL

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Eloksiran aluminij 260201 75,90 €
Smaragdna** 2602014 89,90 €
Črna** 2602019 89,90 €

REGALI IN MIZE
Naslednja oprema vam pomaga, da 
optimalno izrabite dragoceni prostor v 
rastlinjaku.

Vaše rastline si zaslužijo prostor, ki ga potre-
bujejo, najpomembnejša delovna sredstva 
morajo biti dosegljiva, vi pa morate pri delu 
in uživanju imeti dovolj prostora za gibanje. 
Vse to je med drugim odvisno od optimalnega 
izkoristka prostora. Vse aluminijaste mize, 
nastavki in regali Vitavia so izdelani iz enakih 
profilov kot rastlinjaki Vitavia, zato so zelo 
stabilni, izjemno odporni na vremenske 
vplive, filigranskega videza in izredno lahki. 
To pomeni, da se trajno in nevsiljivo zlijejo z 
rastlinjakom in jih lahko brez truda prestavite 
ter opremo tako prilagodite zorenju rastlin.

Pasovni temelj iz betonskih zidakov

Točkovni temelj Pritrditev okvirja temelja iz jeklene 
pločevine

Konstrukcija iz letev

Podnožje rastlinjaka:
Enostavna in hitra izbira za spodnjo konstrukcijo je okvir temelja iz 
jeklene pločevine. Druga možnost je konstrukcija iz letev. Na podlagi 
navedenih mer iz ustreznih navodil za montažo izdelate konstrukcijo iz 
letev, ki so izdelane iz impregniranega lesa, odpornega na vremenske 
vplive, z debelino najm. 18 mm in širino največ 32 mm. Ta konstrukcija 
iz letev je potrebna, da lahko drsna vrata drsijo.

Konstrukcijo iz letev namestite na izdelan pasovni temelj ter okvir 
rastlinjaka in konstrukcijo iz letev privijačite na temelj.

Priprava temelja:
Dobro pripravljen temelj predstavlja ravno podlago, na katero je treba 
trdno zasidrati rastlinjak. Ločimo dve vrsti običajnih temeljev:

1. Pasovni temelj iz betona
Pri tej vrsti temelja odvisno od modela izkopljete jarek, ki ga pozneje 
zapolnite s surovim betonom. Pri tem je pomembno, da mora biti 
temelj, zaščiten pred zmrzaljo, globok 60 do 80 cm.

Pasovni temelj nudi absolutno ravno montažno površino, na katero se 
lahko rastlinjak sredinsko privijači s podkonstrukcijo rastlinjaka. Rahli 
padec omogoča ustrezen odtok deževnice. Šele ko je pasovni temelj 
popolnoma strjen, namestite okvir temelja iz jeklene pločevine, kot 
je opisano zgoraj, ali opcijsko konstrukcijo iz letev na podnožje in ju 
privijačite.

2. Točkovni temelj
Točkovni temelj je podoben pasovnemu temelju. 
Predpostavka zanj pa je, da ste se odločili za okvir temelja iz jeklene 
pločevine, ki je na voljo kot oprema.

V ta namen okvir temelja iz jeklene pločevine montirajte v skladu z 
navodili. Označite točke, na katerih želite vstaviti noge temelja. Nato 
izkopljite pribl. 30 do 40 cm široke in 60 do 80 cm globoke luknje, 
zaščitene pred zmrzaljo, na mestih, ki jih boste pozneje zapolnili z 
gramozom, peskom in surovim betonom, da boste lahko pričvrstili 
noge temelja. Bodite zelo pozorni, da stoji okvir temelja iz jeklene 
pločevine absolutno pravokotno, ker ga po tem, ko je beton strjen, ni 
več mogoče nameščati. Pri tej vrsti temeljev dolgoročno ni mogoče 
popolnoma izključiti posedanja (odvisno od lastnosti tal). Rastlinjaki 
morajo biti trdno spojeni z izdelanim temeljem. 

Alternativni materiali: podnožje temelja iz betonskih zidakov, 
obdelanega lesa ali plastičnih stebrov
Temeljenje z montažnimi elementi, npr. z betonskimi zidaki, ki se 
navpično položijo v zemljo, je podobno litemu pasovnemu temelju. 
Izkopljite jarek, zaščiten pred zmrzaljo, in ga napolnite s peskom, nato 
pa vanj navpično vstavite zidake. Zidake usmerite v skladu z navedeno 
velikostjo ter okoli zidakov spet napolnite zemljo tako, da stojijo zidaki 
navpično in so ob strani fiksirani. Zgostite zemljo okoli podnožja, da ne 
more zdrsniti. Namesto betonskih zidakov lahko uporabite obdelan, 
impregniran les ali plastične stebre. Tudi pri tej vrsti temeljenja dolgo-
ročno ni mogoče izključiti posedanja.

NAVODILA ZA POSTAVITEV  
TEMELJA

06

Primerno za: Hera 4500 | Mere: Š 122 x G 52 x V 95 cm | Material: 
eloksiran aluminij | Barva: eloksiran aluminij | Razklopno

RAZKLOPNA ALUMINIJASTA  
MIZA HERA

Št. izdelka:  PMC* €:
266920 75,90 €
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Primerno za: Hera 4500 | Mere: Š 122 x G 27 x V 29 cm | Material: 
eloksiran aluminij | Barva: eloksiran aluminij | Razklopno

RAZKLOPNI ALUMINIJAST REGAL 
HERA

Št. izdelka:  PMC* €:

266921 75,90 €

Mere: Š 122 x G 15 cm | Material: eloksiran aluminij ali prašno 
barvano | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna** ali črna** 

ALUMINIJAST STENSKI REGAL

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Eloksiran aluminij 260220 65,90 €
Smaragdna** 2602204 79,90 €
Črna** 2602209 79,90 €

09

2-delni komplet | Mere: Š 61 x D 63 cm | Material: žica s plastično 
prevleko | Barve: bela | Primerno za: Ida 900 in 1300

KOMPLET ŽIČNATIH REGALOV ZA 
MODEL IDA

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:

Bela 260622 49,90 €

10

Uporaba: privitje v profil rastlinjaka | Obseg dobave: 2-delni 
komplet | Mere: G pribl. 25 cm | Material: aluminij

NOSILCI ZA REGAL

Št. izdelka:  PMC* €:

250650 17,90 €

ZRAK IN TEMPERATURE
Skozi vse leto so lahko potrebne rahle prilagoditve temperature za vzgojo mladih 
rastlin, občutljivih na temperaturo. V toplih letnih časih se rastline in vrtičkar veselijo 
svežega vetrca, zgodaj spomladi in pozimi pa toplote, s katero naše ogrevanje rastli-
njaka kljubuje mrazu. 

Okna, avtomatski pripomočki za prezračevanje, ogrevanja in merilniki, predstavljeni 
tukaj, so lahko torej odločilni za vaš pridelek in dobro počutje.

11 12 13

Material: aluminij | Izdelek: brez zasteklitve | Primerno za: 1. 
Comet, Planet, Apollo, Diana, Jupiter, Cassandra, Meridian 1, 
Meridian 2, Sirius; 2. Triton; 3. Zeus Comfort

Ime: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
1. Comet in drugi 
navedeni modeli

Eloksiran aluminij 260402 45,90 €

Smaragdna** 2604024 49,90 €
Antracitna** 2604027 49,90 €
Črna** 2604029 49,90 €

2. Triton Eloksiran aluminij 260410 49,90 €
Smaragdna** 2604104 55,90 €

3. Zeus Comfort Eloksiran aluminij 260408 79,90 €
Črna** 268030 89,90 €

Pogon: avtomatsko prezračevanje, odvisno od temperature, brez 
elektrike | Višina odpiranja: pribl. 45 cm | Temperatura odpiranja: 
med 16 °C in 25 °C | Dvižna moč: pribl. 7 kg | Uporaba: primerno 
za rastlinjake iz aluminija in lesa

AVTOMATSKI ODPIRALEC OKNASTREŠNA OKNA

Ime: Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:
Thermovent s premazom iz aluminija 

in cinka
360324 39,90 €

Ventomax v črni 360325 39,90 €
Sesam Spiro s termometrom, nerjavno 360326 41,90 €
Univent za tople grede Gaia, 

Ida 900/1300
360327 31,90 €

Material okvirja: aluminij | Zasteklitev: votle plošče ali ESG | Barve: 
eloksiran aluminij, smaragdna**, antracitna**, črna** | Primerno za: 
Comet, Planet, Apollo, Playa, Diana, Jupiter, Cassandra, Meridian 1, 
Meridian 2, Sirius | Opomba: pri ESG vključno z izravnalnim steklom

STRANSKO OKNO V

Izvedba: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Z votlimi ploščami Eloksiran aluminij 40000546 69,90 €

Smaragdna** 40000604 79,90 €
Antracitna** 40000606 79,90 €
Črna** 40000608 79,90 €

ESG pribl. 3 mm Eloksiran aluminij 40000545 79,90 €
Smaragdna** 40000603 89,90 €
Antracitna** 40000605 89,90 €
Črna** 40000607 89,90 €

14 16 17

Mere (Š x V): 61 x 45 cm | Material: aluminij, 5 steklenih plošč | 
Barve: eloksiran aluminij, smaragdna**, antracitna**, črna** | 
Primerno za: Comet, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, 
Diana, Ida 5200 do 7800 | Posebnosti: brezstopenjsko nastavljivo, 
večslojno prezračevanje brez prepiha | Opomba: pri ESG je 
potrebna dodatna plošča za stranico, dobavljiva po povpraševanju

LAMELNO OKNO

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:

Eloksiran aluminij 260350 59,90 €

Smaragdna** 260354 69,90 €

Črna** 260358 69,90 €

14. Material okvirja: aluminij | Zasteklitev: z ali brez ESG |  
Barve: eloksiran aluminij, antracitna**, bela** | Primerno za: Athe-
na, Aphrodite | 15. Material okvirja: aluminij | Zasteklitev: z ESG 
| Barve: eloksiran aluminij, črna** | Primerno za: Zeus Comfort | 
Opomba: pri ESG vključno z izravnalnim steklom

STRANSKO OKNO H IN Z

Izvedba: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
14. H z ESG Eloksiran aluminij 40000853 94,90 €

Antracitna** 40000826 99,90 €
Bela** 40000828 99,90 €

15. Z z ESG Eloksiran aluminij 40000549 94,90 €
Črna** 40000832 99,90 €

15. Z brez zasteklitve Eloksiran aluminij 40000547 69,90 €
Črna** 40000548 79,90 €

Pogon: avtomatsko prezračevanje, odvisno od temperature, brez 
elektrike | Material: aluminij | Temperatura odpiranja: med 16 °C 
in 25 °C | Primerno za: vsa lamelna stenska okna (razen Playa)

AVTOM. ODPIRALEC OKNA  
ZA LAMELNA OKNA

Št. izdelka:  PMC* €:

360328 44,90 €
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VITAVIA W4 IN W5
Petrolejsko ogrevanje | Mere: Ø 30 x V 41 cm | Trajanje gorenja: 
pribl. 7 dni na posamezno polnjenje (W4); pribl. 3,5 dni na 
posamezno polnjenje (W5) | Moč gretja: 300 W (W4); 600 W (W5) 
| Vsebina rezervoarja: 4,5 litra | Teža: 1,6 kg (W4); 1,9 kg (W5)

NADOMESTNI STENJ W4 IN W5 (BREZ SLIKE)

Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:

19. W4 40001488 44,90 €

20. W5 40001489 49,90 €

Velikost:   Št. izdelka: PMC* €:
1. 60 x 54,4 cm  40000280 199,90 €
2. 61 x 55,9 cm  40000282 199,90 €
3. 61 x 61 cm  40000284 229,90 €
4. 70 x 61 cm  40000285 229,90 €
5. 55,5 x 87 cm  40000286 249,90 €

Material: pocinkana jeklena pločevina | 1. Primerno za: Ida, 
Comet, Planet, Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Diana, Sirius, 
Cassandra | 5. Primerno za: Athena | Posebnost: primerno tudi za 
standardna okna drugih proizvajalcev rastlinjakov

SOLARNI VENTILATOR SOLARFAN BIG PARAFFIN
Petrolejsko ogrevanje | Mere: Ø 28 x 45 cm | Trajanje gorenja: 
pribl. 16 ur na posamezno polnjenje | Vsebina rezervoarja: 4 litre | 
Teža: 4,4 kg | Posebnosti: posebej zmogljivo ogrevanje, primerno 
za velike rastlinjake do 14 m²

Št. izdelka: PMC* €:

372691 139,90 €

22 24

Električno ogrevanje | Mere: Š 200 x G 220 x V 335 mm | Moč 
gretja: 0-2kW | Zaščita pred škropljenjem vode (IP X4) | Moč pre-
zračevanja: do 400 m³/h, 3 stopnje | Brezstopenjska nastavitev 
temperature | Posebnosti: ventilator lahko deluje brez ogrevanja; 
potreben je dostop do vira elektrike

VITAVIA 2KW

Št. izdelka:  PMC* €:

40001487 179,90 €

NOVO

PETROLEJSKO OLJE ZA OGREVANJE
Petrolej z nizko vsebnostjo aromatov, brez vonja + brez saj | Bar-
va: prozorna | Količina: 1000 ml | Primerno za: Vitavia W4, W5, Big 
Paraffin ali druga petrolejska ogrevanja | Opomba: Upoštevajte, 
da je prodaja petroleja omejena na najv. 1 liter na stranko.

Št. izdelka: PMC* €:

40000934 6,90 €

23

OGREVANJE NA PROPANSKI PLIN
Energetsko varčno ogrevanje na propanski plin za učinkovito 
ogrevanje rastlinjaka | Vrsta plina: tekoči plin propan/butan | 
Premer šob: 0,63 mm pri 50 mbar | Nazivna toplotna moč: 2,0 kW 
| Poraba plina 150 g/h | Območje uravnavanja temperature:  
+2 °C do +25 °C | Krmiljenje: brezstopenjsko

Št. izdelka:     PMC* €:

351518 229,90 €

Št. izdelka: PMC* €:

3720171 7,90 €
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25 27

CARINAE 3KW

NOVO

ANTARES 3KW

26

NOVONOVO

28

29

TERMOMETER

TERMOMETER ZA ZEMLJO

Mere: Š 8 x G 4 x V 8 cm | Merilno območje: -20 do +60 °C

Mere: Š 15,5 x G 4 x V 60 cm | Merilno območje: -20 do +60 °C | 
Meri trenutno temperaturo tal

Št. izdelka:  PMC* €:
250690 16,90 €

Št. izdelka:  PMC* €:
250660 19,90 €

30

HIGROMETER
Mere: Ø 43 x G 22 mm | Prikazuje odstotno vrednost relativne 
zračne vlage

Št. izdelka: PMC* €:

250680 19,90 €

31

MIN-MAX TERMOMETER
Mere: Š 12 x G 4 x V 22,5 cm | Merilno območje: -50 do +50 °C | 
Posebnost: Poleg trenutne temperature prikazuje tudi najnižjo in 
najvišjo temperaturo merilnega intervala

Št. izdelka: PMC* €:

250670 19,90 €

SVETLOBA IN SENCA
Kljub temu da izredno ljubimo sonce, ne 
smemo pozabiti na senčenje. Tkanina za 
senčenje (št. 32 in 33) vaše rastline pod 
stekleno kritino strehe odlično ščiti pred 
žgočim soncem. Če sončni žarki padajo 
neposredno na vaše rastline, jih lahko poško-
dujejo. Tkanina je izdelana iz PE in ima izredno 
robustno teksturo, zato je odporna na sonce, 
umazanijo, mokroto in zlaganje v letnih časih z 
manj sonca. 

Po drugi strani pa je treba razmisliti tudi 
o osvetlitvi, da lahko ob zadostni svetlobi 
delate ob mraku ali zvečer. Energijsko varčne 
LED-letve (št. 34) predstavljajo idealno rešitev. 
Pripravljene so tako, da jih lahko v nekaj 
sekundah pritrdite na standarden strešni profil 

rastlinjakov Vitavia s priloženimi, alternativnimi 
sponkami za privitje na kateremkoli mestu – ne 
samo v rastlinjaku. Priloženi USB-vtič omogoča 
avtonomno oskrbo z energijo, npr. prek 
prenosne baterije (power bank).

Vse za pravo količino 

svetlobe za rast in  

uspevanje

3432 33

Univerzalno uporabna | Primerna za: rastlinjae Vitavia | Število LED: 
6 (kratka); 30 (dolga) | Mere: Š 19,5 x G 2,1 x V 1,9 cm (K); Š 100 x 
G 2,1 x V 2,3 cm (D) | Material vodila: aluminij | Moč: pribl. 1 W (K); 
pribl. 5 W (D) | Svetlobni tok: 100 lm (K); 500 lm (D) | Električni pri-
ključek: USB-vtič (vsebovan) | Posebnosti: dolga življenjska doba 
pri temperaturah do +86 °C, majhna poraba energije, zaščita pred 
škropljenjem vode, ni potreben priključek na vtičnico

Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:
Kratka (K) 40000865 44,90 €
Dolga (D) 40000866 99,90 €

LED LETEV Z USB-VTIČEM

Št. izdelka: PMC* €:

260330 44,90 €

TKANINA ZA SENČENJE TKANINA ZA SENČENJE (ROLA)

SVETILKA ZA RASTLINE L15

Mere: Š 183 x D 259 cm (zadošča za 3 standardna polja) | Materi-
al: PE tkanina | Učinek senčenja: 50 % | Barva: bela | Posebnosti: 
stabilno proti UV-žarkom, odporno proti razkroju | Vključuje: 
pritrdilni material za hitro montažo v rastlinjaku

Mere: Š 180 x D 450 cm (velikost 1); Š 180 x D 750 cm (velikost 2);  
Š 180 x D 1500 cm (velikost 3) | Material: PE tkanina | Učinek 
senčenja: 80 % | Barva: zelena | Posebnosti: stabilno proti 
UV-žarkom, odporno proti razkroju, neprepustno za vodo; lahko 
se uporablja znotraj in zunaj, dobava v obliki role za prilagodljivo 
uporabo po individualnih potrebah

Življenjska doba: pribl. 10.000 ur | Vhodna moč: 15 W (~s 75 W) 
| Električni priključek: 230 V 50/60 Hz | Navoj žarnice: E 27 | Teža: 
0,63 kg/ Garancija: 2 leti | Vključno s stikalom za vklop in izklop, 
3 m priključnega kabla in vtičem

Izvedba: Št. izdelka: PMC* €:

Velikost 1 40000958 39,90 €

Velikost 2 40000959 49,90 €

Velikost 3 40000960 89,90 €

Št. izdelka:  PMC* €:

40002164 119,90 €Št. izdelka: PMC* €:

40002167 159,90 €

CEPHEI 2KW 

Št. izdelka:  PMC* €:

40002165 99,90 €

Električno ogrevanje v jeklenem ohišju | Vrsta ogrevanje: elektrika 
| Nastavitev temperature: brezstopenjsko | Moč gretja: 3 kW | Stop-
nje ventilatorja: 3 | Prečrpavanje zraka: 280³/h | Zračni tok: 1,5 m/ 
Vrsta zaščite: IP X4 | Primerno za prostore do 40 m³ | Mere: D 25,5 
x Š 25,5 x V 41 cm | Izoliran zaščitni ročaj | Zaščitna mreža zadaj in 
spredaj | Posebnosti: potreben je dostop do vira elektrike

Električno ogrevanje z močnim ventilatorjem in nastavljivo smer-
jo oddajanja v jeklenem ohišju | Vrsta ogrevanja: elektrika | Na-
stavitev temperature: brezstopenjsko | Moč gretja: 3 kW | Stopnje 
ventilatorja: 3 | Prečrpavanje zraka: 280³/h | Zračni tok: 2,9 m/s | 
Vrsta zaščite: IP X4 | Primerno za prostore do 40 m³ | Mere: D 31,5 
x Š 33,5 x V 40 cm | Izoliran zaščitni ročaj | Zaščitna mreža zadaj in 
spredaj | Posebnosti: potreben je dostop do vira elektrike

Električno ogrevanje v jeklenem ohišju | Vrsta ogrevanje: elektri-
ka | Nastavitev temperature: brezstopenjsko | Moč gretja: 2 kW | 
Stopnje ventilatorja: 3 | Prečrpavanje zraka: 120³/h | Zračni tok: 
1,5 m/ Vrsta zaščite: IP X4 | Primerno za prostore do 30 m³ | Mere: 
D 20 x Š 21 x V 33 cm | Izoliran zaščitni ročaj | Zaščitna mreža za-
daj in spredaj | Posebnosti: potreben je dostop do vira elektrike

35

Št. izdelka: PMC* €:

372180 39,90 €

Št. izdelka: PMC* €:

372181 19,90 €

Nadomestna žarnica za L15
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Material: umetna masa (PVC) | 1. Primerno za: Meridian 1, Meri-
dian 2, Jupiter, Cassandra, Diana | 2. Primerno za: Sirius | Barve: 
črna, smaragdna | Posebnost: hkrati okras in zaščita pred golobi

SLEMENSKA KRONA
Mere: D 28 x Ø 3,2 cm | Material: umetna masa (PVC) | Barva: črna 
| Obseg dobave: 2 padni cevi, 2 povezovalna kosa, 2 zaključna 
kosa, 2 sponki | 42. Primerno za: Comet, Planet, Apollo, Meridian 
1, Meridian 2, Jupiter, Cassandra, Diana, Ida 900 in Ida 3300 |  
43. Primerno za: Triton

PADNE CEVI ZA DEŽEVNICO

Primerno za: Št. izdelka:  PMC* €:
42. Comet in drugi navedeni 
modeli

2603043 24,90 €

43. Triton 2603083 24,90 €

Ime: Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
1. Meridian in drugi 
navedeni modeli

Smaragdna 2602704 169,90 €

Črna 2602707 169,90 €
2. Sirius Smaragdna 2602804 229,90 €

Črna 2602807 229,90 €

45

Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:
2500/3000/3800/4400 za votle plošče 4 mm 250804 79,90 €
2500/3000/3800/4400 za votle plošče 6 mm 250806 79,90 €
5000/5800/6200/7300 za votle plošče 4 mm 250814 119,90 €
5000/5800/6200/7300 za votle plošče 6 mm 250816 119,90 €
6700/7500 za votle plošče 4 mm 250824 169,90 €
6700/7500 za votle plošče 6 mm 250826 169,90 €
8300/9900/11500 za votle plošče 4 mm 250834 189,90 €
8300/9900/11500 za votle plošče 6 mm 250836 189,90 €

Uporaba: stabilizira votle plošče v legi, izpostavljeni vetru | Pritrdi-
tev: med votlimi ploščami in aluminijastim profilom | Primerna za: 
vse rastlinjake z votlimi ploščami | Material: PC, aluminijasti kotnik

ZAŠČITA PROTI VETRU

4746

Za naknadno vstavljanje v aluminijaste profile | Količina: 10 
kosov | Material: eloksiran aluminij | Posebnost: rombasta glava

UNIVERZALNI VIJAKI 
IN KOMPLET MATIC

Št. izdelka: PMC* €:

250570 9,90 €

Standardni vijak za montažo rastlinjakov | Količina: 10 kosov | 
Material: legirano jeklo | Posebnost: kvadratna glava 

JEKLENI VIJAKI
IN KOMPLET MATIC

Št. izdelka: PMC* €:

250569 9,90 €

48

Standardni vijak za montažo rastlinjakov | Količina: 10 kosov | 
Material: eloksiran aluminij | Posebnost: kvadratna glava

ALUMINIJASTI VIJAKI
IN KOMPLET MATIC

Št. izdelka: PMC* €:

250571 9,90 €

OSNOVNI ELEMENTI
V tem poglavju vam predstavljamo opremo 
od vzmetnih sponk, padnih cevi, do zaščite 
proti vetru in še mnogo več. Vse te podrob-
nosti vam namreč lahko bistveno olajšajo in 
polepšajo vrtnarjenje v rastlinjaku. 

Večina delov opreme je univerzalno 
uporabna v rastlinjakih Vitavia. Ko izbirate, 
bodite vseeno pozorni na navedbo primernih 
modelov. 

Primerno za: Št. izdelka:  PMC* €:
Hidromat 250610 129,90 €
Dopolnilni komplet 250615 34,90 €

Najpomembnejše dopol-

nitve osnovne opreme

39

SISTEM ZA REZERVOAR Z DEŽEVNI-
CO RWK50
Uporaba: za grede, živo mejo in rastlinjak | Namakanje: kapljice | 
Število kapljalnikov: 50 kosov | Količina pretoka: 0,3-0,5 l/h (od-
visno od nivoja v rezervoarju za deževnico) | Krmiljenje: možno 
z uro za namakanje EMT | Nasvet: namestite 35 cm nad gredo 
(za enakomeren tok) | Vključno s 5 m vrtne cevi, priključkom 
za rezervoar za deževnico in vrtno cev, razdelilnikom za cev za 
zalivanje

Št. izdelka: PMC* €:

40000324 39,90 €
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KAPLJIČNA CEV DP30

Uporaba: grede do 30 m² | Primerna za: pipo za vodo ali cev | 
Dolžina: 30 m | Razdalja med odprtinami: pribl. 30 cm | Vključuje: 
regulator tlaka in filter | Krmiljenje: možno z uro za namakanje 
WT218 ali EMT

Št. izdelka: PMC* €:

40000325 49,90 €

36

ELEKTRONSKA  
URA ZA NAMAKANJE WT218
Način delovanja: na baterije | Primerno za: pipo za vodo | 
Območje tlaka: 0–8 bar (120 PSI) | Najv. temperatura vode: 60 °C | 
Posebnosti: možna nastavitev trajanja, frekvence in ure zalivanja

Št. izdelka:  PMC* €:

40001597 49,90 €
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MEHANSKA  
URA ZA NAMAKANJE EMT
Primerna za: sisteme za namakanje MGS24/48, sistem rezervo-
arjev za deževnico RWK24/36/50, kapljične cevi DP15/30, PD25, 
transp. kapljični sistem Drip'n Roll, transp. razpršilni sistem in 
hlajenje z meglo | Način delovanja: mehanski | Čas delovanja 
(ročni interval): 1-120 minut

Št. izdelka:  PMC* €:

40000330 16,90 €

Medtem ko je oskrba rastlinjaka 
s svetlobo samodejna – kar pa ne 
pomeni, da vrtičkarju ni treba skrbeti 
za optimalno količino svetlobe – je 
zalivanje v celoti naloga upravljavca 
rastlinjaka. 

Če si želite prihraniti trud in rastline 
obvarovati pred neželenimi sušnimi 
obdobji, se vam, odvisno od velikosti 
rastlinjaka in individualnih potreb 
rastlin po vodi, rastlinjak izplača 
opremiti z enim od pripomočkov za 
namakanje, predstavljenih v nadalje-
vanju.

NAMAKANJE
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Št. izdelka: PMC* €:

40000319 75,90 €

SISTEM ZA NAMAKANJE MGS48
Izdelek: MGS48 | Uporaba: rastlinjak 5-8 m² | Namakanje: kapljice 
in pršilna megla | Število nastavkov za kapljanje: 48 kosov | 
Število pršilnikov: 4 kosi | Količina pretoka: 1,3 l/h | Vključno s 
priključkom za pipo za vodo, nastavki za kapljanje in pršilniki | 
Krmiljenje: možno z uro za namakanje WT218

41

HIDROMAT
Sistem za avtom. namakanje in gnojenje za priključitev na pipo 
za vodo | Mere: Ø 12 x V 25 cm | Razdelilna cev: D 10 m | Nastavki 
za kapljanje: 50 kosov | Razdalja med kapljanjem: fleksibilna | 
Kapaciteta: 2,5 litra | Oprema: dopolnilni komplet z 10 nastavki 
za kapljanje (možnost razširitve na 150 nastavkov)

ali

PRŠILNIK

PALICE ZA KAPLJANJE

ali

Kapljično zalivanje brez elektrike in pipe za 
vodo, enostavno s priključitvijo na rezervoar za 
deževnico: cev za namakanje se vstavi nepos-
redno v dobavljeno standardno vrtno cev.

MGS48 namaka grede do velikosti 8 m², po želji 
z razpršeno meglo ali kapljicami. Neposredni 
priključek na pipo za vodo omogoča količino 
pretoka 1,3 l/h.

RWK50

MGS48

Deluje brez elektrike in 

pipe za vodo!

2v1: uporaba kot pršilnik in za 

kapljično zalivanje
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OPREMA

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak. Prikazana barva je neobvezujoča. *Vse cene so neobvezujoče priporočene cene (PMC). **prašno barvanoPridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak. Prikazana barva je neobvezujoča. *Vse cene so neobvezujoče priporočene cene (PMC). **prašno barvano
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Tesnilni trak za oblazinjenje steklenih plošč v aluminijastem 
profilu | Obvezna montaža pri modelih z vzmetnimi sponkami do 
debeline 6 mm, do 4 mm pri uporabi zaščite proti vetru | Mere: D 
10 m | Material: umetna masa | Barva: črna | Primerno za: večino 
rastlinjakov Vitavia z zasteklitvijo z vzmetnimi sponkami

KOMPLET TESNIL

Št. izdelka:  PMC* €:

250620 9,90 €

Material: umetna masa (PVC) | Obseg dobave: 2 kolesci za vrata, 
pritrdilni material, 2 drsnika za vrata | Uporaba: drsna vrata | 
Posebnost: kolesca za vrata s krogličnimi ležaji

NADOMESTNA KOLESCA ZA DRSNA VRATA

Št. izdelka:  PMC* €:

250600 14,90 €
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VZMETNE SPONKE ZA STEKLO NOSILCI ZA STEKLO
Količina: 20 kosov | Material: pocinkano vzmetno jeklo | Barva: 
naravna ali črna | Uporaba: za pritrditev zasteklitve v aluminijaste 
profile, vstavi se napeto

Količina: 20 kosov | Material: legirano jeklo | Barva: naravna | 
Uporaba: za prekrivno montažo ESG (zasteklitev klinker)

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:

Naravna 250572 9,90 €

Črna 2505729 11,90 €

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:

Naravna 250574 9,90 €

DRŽALO ZA RASTLINE
Uporaba: za fiksiranje rastlin z vpenjanjem vrvi ali žic | Količina: 
10 kosov | Material: umetna masa | Posebnost: rombasta glava za 
vstavljanje v profile rastlinjakov

Št. izdelka:  PMC* €:

250580 9,90 €
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Vrtnarjenje je lahko preprosto, zlasti z 
drobnimi pripomočki, ki v začetni fazi 
in fazi rasti pogosto odločilno vplivajo 
na veselje in poznejši uspeh pri vrtič-
karstvu. Ustvarite idealno okolje za rast 
in vaš bodoči pridelek!

DRUGO

Pomožna sredstva za 

delo na vrtu

KOVINSKA SITA
Velikosti odprtin: 6,4, 9,5 in 12,7 mm | Obseg dobave: komplet s 
3 različnimi velikostmi odprtin

Št. izdelka:  PMC* €:

372923 21,90 €
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ZAŠČITA PROTI POLŽEM

61
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DRŽALO ZA VISEČE LONCE ZA ROŽE
Mere: Š 10 x G 1,8 x V 50 cm | Material: umetna masa (PVC) | 
Velikost: za 2 lonca, Ø 9-21 cm (brez loncev) | Barve: limona, kivi, 
čokolada, malina | Posebnosti: možnost podaljšanja z vključeni-
mi povezovalnimi kosi

Barva: Št. izdelka:  PMC* €:
Limona 40000301 14,90 €
Kivi 40000302 14,90 €
Čokolada 40000303 14,90 €
Malina 40000304 14,90 €
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Gorilnik za plevel za srednja in velika zemljišča | Vključuje: 
gorilno cev s piezo vžigalnikom, plinsko cev dolžine 2 m, brez 
plinske jeklenke | Glava gorilnika: 40 mm | Temperatura plamena: 
1300 °C | Poraba: do 1000 g/uro (odvisno od nastavitve) | Prime-
ren za: plinsko jeklenko s 5, 10 ali 11 kg | Lastnost: ergonomični 
plastični ročaji; pnevmatike, napolnjene z zrakom

Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:

Voziček 40000935 69,90 €

Piezo vžigalnik 40000938 3,90 €

Plinska cev 40000937 14,90 €

BIOLET VOZIČEK
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1. Gorilnik za plevel za majhna zemljišča | Vključuje: gorilno cev s 
piezo vžigalnikom, brez plinske kartuše | Glava gorilnika: 26 mm 
| Temperatura plamena: 1000 °C | Poraba: do 250 g/uro (odvisno 
od nastavitve) | Posebnost: ergonomski plastični ročaji
2. Plinska kartuša, 0,6 l, primerna za BioLet Universal

Pokrivalo za visoko gredo Vita BASIC | Mere:  Š 78 x D 158 x V 
95 cm | Višina droga: 0,95 cm | Material: PE-folija z UV-zaščito | 
Vključuje: napenjalno elastiko

Pokrivalo za visoko gredo Vita BASIC + STRETCHED | Mere: Š 78 
x D 238 x V 95 cm | Višina droga: 0,95 cm | Material: PE-folija z 
UV-zaščito | Vključuje: napenjalno elastiko 

Izvedba: Št. izdelka:  PMC* €:

1. Universal 40000936 19,90 €

2. Plinska kartuša, 0,6 l 40000939 9,90 €

Št. izdelka:  PMC* €:

40000586 54,90 €

Št. izdelka:  PMC* €:

40000585 44,90 €

BIOLET UNIVERSAL POKRIVALO ZA VISOKO GREDO S POKRIVALO ZA VISOKO GREDO L
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POKROV ZA VOTLE PLOŠČE

Lepilni trak z bakreno prevleko za odganjanje večine polžev 
| Količina: rola 5 m | Posebnost: namesti se v višini zgornjega 
roba na zunanji strani; širši trak oziroma dva nalepljena trakova 
izboljšata učinek

Št. izdelka: PMC* €:

40002291 8,90 €

Izvedba: Št. izdelka:   PMC* €:
S, 2500- 3800 (širina rastlinjaka: 3 polja) 40002565 59,90 €
M, 5000-6500 (širina rastlinjaka: 3 polja) 40002652 79,90 €
L, 6700-11500 (širina rastlinjaka: 4 polja) 40002653 99,90 €

Krovni trak v roli z aluminijastimi zaključnimi letvami, uporaba: 
tesnjenje votlih plošč (4 ali 6 mm) do širine 61 cm za zmanjšanje 
vdora vlage | Širina: 25 mm | Material: posebna samolepilna foli-
ja, stabilizirana proti UV-žarkom, in silikonski papir (lepilni trak), 
aluminij (letev) | Navodilo: nalepiti ga je treba pred uporabo 
votlih plošč
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Št. modela Izvedbe Eloksiran aluminij
Št. izdelka                            PMC* €

1

Gaia Jumbo
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl.1,0 m²

ESG pribl. 3 mm 260018 99,90 €

2

Podnožje za Gaia Jumbo
Š 83 x G 122 x V 65 cm

Površina tal pribl.1,0 m²

Zincalume®, naravni 40002194 159,90 €

KOMPLET VISOKE IN TOPLE GREDE Gaia Jumbo
Gaia Jumbo vključno s podnožjem

40002634 249,90 €

3

Gaia XS
z 2 strešnima oknoma

Površina tal pribl. 0,6 m²

Votle plošče pribl. 4 mm 260006 45,90 €

4

Gaia 2X
s 4 strešnimi okni

Površina tal pribl. 1,2 m2

Votle plošče pribl. 4 mm 260016 64,90 €

5

Gaia 3X
s 3 strešnimi okni

Površina tal pribl. 0,9 m2

Votle plošče pribl. 4 mm 260026 89,90 €

6

Avtomatski prezračevalnik
za tople grede Gaia  
in rastlinjaka  
Ida 900 in 1300

S premazom iz aluminija in cinka
dvižna moč pribl. 7 kg
višina odpiranja pribl. 45 cm
temperatura odpiranja 16 °C do 25 °C

360327 41,90 €

TOPLA GREDA  
GAIA

 PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

JUMBO XS

1,22 m

0,83 m
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6
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Posamezno ali v kompletu: visoka topla greda Gaia Jumbo s podnožjem Zincalume®

Gaia XS z avtomatskim prezračevalnikom Gaia 2X

Gaia 3X

DODATKI
Gaia
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NOVO

5

3 6

2

4

1

3X2X

Gaia Jumbo: primerno za 

paletni okvir

Novo: podnožje za Gaia 

Jumbo iz materiala  

Zincalume®

Zanesljiva zaščita proti 

mrazu, dežju, toči in 

snegu

Topla greda Gaia – serija osnovnih toplih gred. Majhen začetni 
pripomoček za veliko prednost.

Serija prepriča z lahko konstrukcijo in variabilno nastavljivimi okni. 
Vsa okna se lahko odprejo podprto navzven in pomaknejo vstran, 
zato zagotavljajo nemoteno rast rastlin. Po potrebi lahko toplo gredo 
dvignete in odstranite od rastlin, ki so zrasle v njej, ter jo postavite na 
drugo mesto. 

Tople grede so izdelane iz okvirja iz eloksiranega aluminija in so v 
izvedbah XS, 2X in 3X pokrite z votlimi ploščami iz polikarbonata 
debeline pribl. 4 mm. Gaia Jumbo je zastekljena s kristalno čistim 
varnostnim steklom debeline 3mm (ESG).

Serija je na voljo v štirih različicah oziroma dveh velikostih: 
Gaia XS nudi površino pribl. 0,6 m² in je odlična za prvo sejanje. Gaia 
2X nudi površino pribl. 1,2 m². Gaia 3X ima prepričljivo višino do 
51 cm. V njej lahko vaši potaknjenci postanejo veliki in močni.

Mere tople grede Gaia Jumbo omogočajo enostavno postavitev na 
paletni okvir. Idealno je podnožje Vitavia iz materiala Zincalume® (gl. s. 
66), ki je bilo razvito posebej za Gaia Jumbo. Z višino stranice 38 cm in 
skupno višino 72 cm je topla greda tako visoka, da lahko rastline v njej 
ostanejo tudi po fazi vzgoje. Streho sestavljajo štiri strešna okna, ki se 
lahko podprto odprejo in omogočajo najboljše prezračevalne pogoje. 
Gaia Jumbo je na voljo tudi v kompletu s podnožjem Zincalume®: 
visoka in topla greda hkrati, zato se vrtičkar lahko kar dvojno veseli 
svojega zgodnjega pridelka in to brez bolečega hrbta.

TR
AJ

NO

STNA ALTERNATIVA

ZINCALUME®
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TOPLA GREDA  
FERONIA IN LEVANA 1 IN 2

 PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
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Levana 1 – bazaltnaLevana 1 – blokada zložljivega pokrova

Feronia

Levana 2 – vogalni profili in oporeLevana 2 – prodnata

DODATKI
Feronia in Levana

55

LEVANA 1FERONIA LEVANA 2
Z zložljivim pokrovom

NOVO

Št. Model Izvedbe Št. izdelka PMC* €

1

Feronia
z odpiralno streho
Površina tal pribl. 0,6 m²
Š 0,56 x D 1,04 x V 0,36 m 
Votle plošče pribl. 4 mm 

Prozorna 40002079 39,90 €

2

Levana 1
z zložljivim pokrovom
Površina tal pribl. 0,5 m²

Š 0,57 x D 0,98 x V 0,36 m 
Votle plošče pribl. 4 mm

Bazaltna 260001 39,90 €

Figa 260002 39,90 €

Aqua 260004 39,90 €

Vanilija 260007 39,90 €

3

Levana 2
z odpiralno streho
Površina tal pribl. 0,5 m²

Š 0,55 x D 0,95 x V 0,32 m 
Votle plošče pribl. 4 mm 

Prodnata 40000957 39,90 €
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S toplimi gredami Feronia in Levana so vam na voljo prilagodljivi 
sistemi za vzgojo rastlin, ki se odlikujejo po enostavni postavitvi. 
Omogočajo vam, da kulture z dolgim razvojnim obdobjem posejete 
že zelo zgodaj v letu. 

Plošče iz polikarbonata (stabilizirane proti UV-žarkom) so odporne 
proti lomu in prepuščajo veliko svetlobe. Vaše rastline varujejo na 
toplem in jih ščitijo pred dežjem. 

Feronia
Prosojni kotni profili zagotavljajo nevsiljiv celosten videz nove 
tople grede in skrbijo za njeno stabilnost. Stabilnost se še poveča 
s plastičnimi pokrovi na vogalih. Prosojne vtične profile lahko po 
fazi vzgoje rastlin enostavno izvlečete in toplo gredo do naslednje 
uporabe shranite na majhnem prostoru. Za optimalno prezračevanje 
lahko streho odprete z oporo.
 

Levana 1 in 2
Z modelom Levana boste svoj vrt ali predvrt opremili s priljubljeno 
toplo gredo Vitavia. Profili so na voljo v različnih barvah (Levana 2 
samo v prodnati barvi). Model Levana lahko po uporabi enostavno 
zložite. Prilagodljivi vogalni profili modela Levana omogočajo, da 
enega izmed vogalov pomaknete, nato pa se sprednja in zadnja 
stranica položita druga na drugo. Za razliko od modelov Feronia 
in Levana 2 lahko pri modelu Levana 1 zložljiv pokrov enostavno 
potisnete nazaj. Pri modelu Levana 2 so bili vsi vogali dodatno 
stabilizirani s plastičnimi pokrovi, ki skozi predhodno zvrtano luknjo 
omogočajo tudi sidranje v tleh. 

Vsi zaboji toplih gred so zaradi nove tehnologije popolnoma brez 
vijakov, zato omogočajo izredno hitro montažo. 

Stabilni in nevsiljivi:

prozorni vogalni profili

Plastični pokrovi za 

ojačitev

Dodatni plastični  

pokrovi

1

22

3 3
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Zaščita za balkonske rože

Univerzalni zaščitni tunel 3 Tunel za zaščito proti mrazu

Tunel za toplo gredo

60 sek.

Učinkovita zaščita in veselo vrtnarjenje! Doživite novo dimenzijo 
zaščite rastlin: hitra, prijazna do okolja in absolutno zanesljiva.

Z vsakim ukrepom, s katerim prispevate k rasti in uspevanju vaših 
rastlinic, narašča tudi upanje, da bo nekega dne iz njih kaj postalo. 
Zato jih morate zaščititi: pred polži, zmrzaljo, močnim dežjem ali 
nogometno žogo sosedovih otrok, ki bi lahko pristala na vaši gredi. 
Tukaj vam predstavljamo sisteme za fizikalno zaščito rastlin brez 
kakršne koli kemije.

Zaščita za balkonske rože
Zaščito za balkonske rože v nekaj sekundah napnete prek balkonskih 
rož in jo pritrdite pod koritom za rože. Klasične sponke omogočajo, 
da lahko mrežo enostavno spet odstranite in jo po potrebi v nekaj 
sekundah ponovno napnete. Tako lahko balkonske rože spontano 
zaščitite pred možnim dežjem ali točo.

Zaščitni tunel za rastline
Tunel za zaščito rastlin znamke GardenGuard™, ki ga lahko modulno 
dopolnite, lahko postavite in odstranite v manj kot eni minuti, zato 
predstavlja odlično možnost za zanesljivo, hitro in ekološko zaščito 
bodočega pridelka pred negativnimi okoljskimi vplivi. Patentiran 
sistem »pop-up« – podobno kot pri znanih šotorih – omogoča, da 
se zaščitni tunel za rastline iz ploskega paketa v trenutku spremeni v 

tunel. Vzemite ga preprosto iz torbe in ga »vrzite« v tla. Prilagodljive 
palice rahlo stisnite skupaj. Tako jih lahko v nekaj korakih postavite 
brez dodatnega orodja, ravno tako pa jih lahko brez težav spet 
snamete in spravite. 

Osnovni modul je na sredini opremljen z zadrgo, zato ga lahko z 
dopolnilnim modulom hitro podaljšate za 110 cm – in sicer poljubno 
velikokrat. Material za pokrivanje izberite glede na potrebe vaših 
rastlin: mreža, ki prepušča zrak in svetlobo, ščiti pred padavinami 
in večjimi škodljivci; topla koprena je primerna za dodatno zaščito 
pred mrazom ob hladnih dneh, PVC pa za ustvarjanje klime, kot je v 
rastlinjaku, za pospeševanje rasti. Zaradi modularnega sistema lahko 
poljubno kombinirate vse tri materiale.

UČINKOVITA  
ZAŠČITA RASTLIN

 PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Št. Model

Zaščita za balkonske rože

širina: pribl. 45–65 mm
dolžina: 100 cm
višina: pribl. 20–30 cm

1

Univerzalni zaščitni tunel 
Š 80–150 x D 250–300 x V 60–80 cm
material: mreža iz poliestra

razširitev, Š 110 cm

2

Tunel za zaščito proti mrazu  
Š 80–150 x D 250–300 x V 60–80 cm 
material: koprena iz polipropilena

razširitev, Š 110 cm

3

Tunel za toplo gredo 
Š 80–150 x D 250–300 x V 60–80 cm
material: folija iz PVC

razširitev, Š 110 cm

1

2

3
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DODATKI
Zaščita za rastline

MODULARNO

POP UP

Št. izdelka                     PMC* €

40000300 24,90 €

40000291 39,90 €

40000292 24,90 €

40000293 39,90 €

40000294 24,90 €

40000295 39,90 €

40000296 24,90 €

57

4

dopolnilni modul

dopolnilni modul

dopolnilni modul

Vključno z vrečo:

za skladiščenje na majhnem prostoru

Kombinirajte materiale 

po želji

Nudi hitro zaščito ob 

slabem vremenu

Postavitev v 60 sekun-

dah zaradi patentirane-

ga sistema »pop-up«

Napenjanje in snemanje 

v nekaj sekundah

Možnost poljubnega 

dopolnjevanja
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ŠOTORI ZA RASTLINE
Poskrbite, da lahko dragocene rastline v koritih oziroma loncih 
prezimijo na prostem! Šotor za rastline lahko hitro postavite na vrtu, 
balkonu ali terasi, zdržal pa bo več let.

V prostorni notranjosti je dovolj prostora za velike in majhne rastline. 
Odlična izolacija sten in dna jih ščiti pred neprijetnimi vremenskimi 
pogoji in zmrzaljo. Mrežasta folija prepušča svetlobo in je odporna na 
UV-žarke.

Z okensko odprtino je zagotovljen potreben dotok zraka, dva vhoda 
pa omogočata dostop za zalivanje. Dno se lahko odpre z zadrgo. 
Robustno prezimovališče za vaše najljubše rastline lahko shranite na 
majhnem prostoru in uporabljate mnogo let.  Za enostavno posta-
vitev ne potrebujete posebnega znanja, niti dodatnega orodja. Svoje 
zasebne Havaje si boste postavili v eni do dveh urah.

FOLIJSKI RASTLINJAKI
Univerzalni folijski rastlinjaki serije »Greenhouse in a Box« so 
postavljeni v enem popoldnevu in zdržijo več let. Soliden, prašno 
barvan jekleni okvir lahko sestavite brez truda.

Robustna palična konstrukcija in močne zadrge zagotavljajo dolgo-
ročno trpežnost. Za pričvrstitev univerzalnih folijskih rastlinjakov v 
tleh služijo številne zanke za trakove in kline. Ponjava je vodotesna, 
prozorna in opremljena s premazom proti UV, zato na vaše rastline 
prepušča samo neškodljivo sončno svetlobo, po površini z rahlo 
teksturo pa padavine enostavno odtečejo. Prezračevalne line na 
sprednji in zadnji strani skrbijo za zanesljivo kroženje zraka.

Na voljo so trije različni modeli za različne potrebe:
1. Model Puck: 4,32 m² površine, višina 2 m, z vključenimi regali v 
stranicah. Debelina okvirja znaša Ø 2,5 cm. 
2. Model Arche: v 3 različnih velikostih od 4,33 do 18,33 m², višina 2 m 
do 2,4 m, debelina okvirja znaša Ø 3,5 cm.
3. Model Portia: površina 22,57 in 27,01 m², višina 2,5 m, ukrivljena 
streha, debelina okvirja znaša Ø 4,1 cm.

ŠOTORI ZA RASTLINE  
IN FOLIJSKI RASTLINJAKI
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DODATKI
Šotori za rastline in 

folijski rastlinjaki

 PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 59

Model Velikost Mere Št. izdelka PMC* €

Šotori za rastline Hawaii
Z okensko odprtino  
za prezračevanje
Material:  
proti UV-žarkom odporna 
mrežasta folija iz PVC,  
pribl.130 g/m²

Hawaii M
Mere: Š 130 x G 130 x V 150 cm
Mere (zapakiran): 92 x 25 x 18 cm

40001495 229,90 €

Hawaii L
Mere: Ø 240 x V 200 cm
Mere (zapakiran): 87 x 36 x 22 cm

40001496 349,90 €

Hawaii XL
Mere: Ø 340 x V 280 cm
Mere (zapakiran): 117 x 35 x 20 cm

40001497 469,90 €

Folijski rastlinjak Puck
vključno z regali (2 x 1,2 m), 
Debelina okvirja: Ø 2,5 cm

Puck
pribl. 4,32 m²

Zunanje mere: Š 1,8 x G 2,4 x V 2,0 m
Vrata: Š 1,0 m x 1,6 m 

40000944 149,90 €

Folijski rastlinjak Arche
Debelina okvirja: Ø: 3,5 cm

Arche S
pribl. 4,32 m²

Zunanje mere: Š 1,8 x G 2,4 x V 2,0 m
Vrata: Š 1,0 m x 1,6 m 

40000954 189,90 €

Arche M
pribl. 9,00 m²

Zunanje mere: Š 3,0 x G 3,0 x V 2,4 m
Vrata: Š 1,0 m x 2,2 m

40000955 239,90 €

Arche L
pribl. 18,30 m²

Zunanje mere: Š 3,0 x G 6,1 x V 2,4 m
Vrata: Š 1,0 m x 2,2 m

40000956 379,90 €

Univerzalni folijski rastlinjak Portia
Debelina okvirja: Ø 4,1 cm

Portia M
pribl. 22,57 m²

Zunanje mere: Š 3,7 x G 6,1 x V 2,5 m
Vrata: Š 1,2 m x 2,1 m

40000946 589,90 €

Portia L
pribl. 27,01 m²

Zunanje mere: Š 3,7 x G 7,3 x V 2,5 m 
Vrata: Š 1,2 m x 2,1 m

40000950 689,90 €

Univerzalni folijski rastlinjak PORTIA M

Folijski rastlinjak PUCK z vključenim regalom za rastline

Šotor za rastline HAWAII LŠotor za rastline HAWAII M

Šotor za rastline HAWAII XL

Folijski rastlinjak ARCHE M

Uporaben za prezimova-

nje in vzgojo rastlin

Enostavna postavitev in 

skladiščenje na majh-

nem prostoru

Mrežasta folija iz PVC, 

odporna na UV-žarke

Robustna in lahka kon-

strukcija

Ponjava, odporna na 

UV-žarke
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NOVO

Št. Model Granitna
Št. izdelka                                              PMC* €

1 Visoka greda Linus 630
mere: Š 96 x D 188 x V 63 cm 40002605 199,90 €

2 Visoka greda Linus 858
mere: Š 96 x D 188 x V 86 cm 40002604 239,90 €

 
VISOKA GREDA LINUS

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Barve

61

DODATKI
Visoka greda Linus

Visoka greda Linus 630, granitna

Visoka greda Linus 858, granitna

1

2
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ZINCALUME®
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0,96 m
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Priljubljena visoka greda Vitavia je zdaj na voljo tudi v klasični 
pravokotni obliki: pravokotne pločevine iz materiala Zincalume® se 
na vogalih spojijo s kakovostnimi letvami iz eloksiranega aluminija 
in stabilizirajo ob straneh.

Visoka greda Linus prepriča z modernim videzom in posebnimi 
lastnostmi materiala: proizvedena je iz materiala Zincalume® in je 
izjemno odporna na vremenske vplive. V nasprotju z lesenimi gredami 
ne potrebuje notranje folije, ker ne reagira z organskimi materiali, kot 
so zemlja in rastline. Zaradi svojih lastnosti se material Zincalume® 
pogosto uporablja pri gradnji vodnjakov.

Visoke grede Vitavia omogočajo raznoliko uporabo. Odlične so za 
udobno delo na vrtu, saj se vam pri delu ni treba nenehno sklanjati, 
lahko pa jih uporabite tudi za dekorativno oblikovanje vrta, kot nevsi-
ljivo pregrado med predeli vrta ali kot vizualno zaščito. 

Posamezni elementi kompleta so predhodno prevrtani, zato jih lahko 
enostavno spojite s kleščami za kovičenje, ki so vsebovana v dobavi. 

Visoka greda je na voljo v dveh različnih višinah, s površino pribl. 
1,8 m² in v nevsiljivi granitni barvi, zato se v kombinaciji z letvami iz 
eloksiranega aluminija brezčasno zlije z modernim vrtom. 

Linus 630 Linus 858

Notranja folija ni  

potrebna

Izjemno odporna na 

vremenske vplive zaradi 

materiala Zincalume®

NOVO: Priljubljena  

visoka greda Vitavia zdaj 

v klasični obliki

Kovice in klešče za koviče-

nje so vsebovane v dobavi
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NOVO

Št. Model Granitna/naravna
Št. izdelka                                              PMC* €

1
Visoka greda Linus IN&OUT 401 S
Mere: Š 65 x D 185 x V 40 cm 
Primerna za: Comet, Planet, Apollo, Triton, Orion, Flora

40001524 169,90 €

2
Visoka greda Linus IN&OUT 401 M
Mere: Š 185 x D 185 x V 40 cm 
Primerna za: Comet, Planet, Apollo, Triton, Orion, Flora

40001525 249,90 €

3

Visoka greda Linus IN&OUT 401 L
Mere: Š 65 x D 245 x V 40 cm 
Primerna za: Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Cassandra, 
Zeus Comfort, Playa, Diana, Sirius, Aphrodite, Ida 3300-
7800, Athena

40001526 199,90 €

 
VISOKA GREDA LINUS IN&OUT

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Barve

63

DODATKI
Visoka greda Linus IN&OUT

Notranja folija ni  

potrebna

Izjemno odporna na 

vremenske vplive zaradi 

materiala Zincalume®

Klasična oblika ali  

L-oblika

Visoka greda Linus IN&OUT 401 S, granitna

Visoka greda Linus IN&OUT 401 M, granitna

1

2

Odlična za uporabo  

znotraj in zunaj
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Kovice in klešče za koviče-

nje so vsebovane v dobavi

1,85 m

0,65 m

0,40 m

2,45 m

0,65 m

0,40 m

0,65 m

1,20 m

0,40 m

1,85 m

1,85 m

Linus IN&OUT 401 S Linus IN&OUT 401 LLinus IN&OUT 401 M

Grede v rastlinjaku olajšajo delo in skrbijo za red in enostavno 
čiščenje rastlinjaka. Omogočajo lažjo organizacijo rastlin v sklopu 
gred in v celotni opremi rastlinjaka.

Visoke grede Vitavia serije In&Out z višino 40 cm omogočajo 
rahlo povišano delovno območje, tako da tudi rastline z globljimi 
koreninami najdejo dovolj zemlje, v kateri se lahko dobro oprimejo in 
ustrezno oskrbujejo s hranilnimi sredstvi. Z namensko oblikovanimi 
zemeljskimi plastmi lahko izboljšate pogoje v tleh. 

Formati gred In&Out so prilagojeni standardnim širinam rastlinjakov 
Vitavia, tako da se optimalno prilegajo zadnjemu koncu ali – v L-obliki 
(velikost M) – zadnjemu vogalu rastlinjakov. Ustrezni formati za 
standardne modele rastlinjakov so razvidni iz tabele (gl. spodaj). Grede 
In&Out so izdelane iz materiala Zincalume®, izjemno odpornega na 
vremenske vplive, zato so prav tako primerne za zunanjo uporabo (gl. 

informacije o Zincalume® na s. 66). V nasprotju z lesenimi gredami ne 
potrebujejo notranje folije.

Linus IN&OUT je na voljo v treh velikostih: S, M in L, pri čemer je 
velikost M izdelana v L-obliki, ostali velikosti pa imata klasično pravo-
kotno obliko. 

Nove visoke grede IN&OUT v granitni barvi s profili iz eloksiranega 
aluminija se odlično zlijejo s skoraj vsakim rastlinjakom Vitavia in 
modernim vrtom.

Posamezni moduli, vsebovani v kompletu, so predhodno izrezani, 
povezovalni deli pa predhodno prevrtani, tako da jih lahko enostavno 
spojite s priloženimi kleščami za kovičenje. 
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pribl. 20-30 cm  
zrel kompost  
ali zemlja za rože

pribl. 30 cm  
surovi kompost

pribl. 3–5 cm 
obrnjen  
spodnji del trate

pribl. 20 cm dračja 

žična mreža

4

naravna rubinasta granitna

Vsi modeli visokih gred 

vključno z zaščito proti 

polžem (glejte tudi s. 51)

Št. Model Višina Naravna
Št. izdelka        PMC* €

Rubinasta
Št. izdelka        PMC* €

Granitna
Št. izdelka        PMC* €

1

Vključno z zaščito proti polžem

401 OKROGLA 0,40 m 40002555 62,90 €         –    –         –    –

630 OKROGLA 0,63 m 40002556 83,90 €         –    –         –    –

858 OKROGLA 0,86 m 40002282 125,90 € 40002283 156,90 € 40002284 156,90 €

2

Vključno z zaščito proti polžem

401 BASIC 0,40 m 40002553 94,90 €         –    –         –    –

630 BASIC 0,63 m 40002554 125,90 €         –    –         –    –

858 BASIC (gl. s. 65, slika 1) 0,86 m 40002278 179,90 € 40002280 219,90 € 40002281 219,90 €

3

RAZŠIRITEV STRETCHED
za visoko gredo 401 0,40 m 250905 46,90 €         –    –         –    –

RAZŠIRITEV STRETCHED
za visoko gredo 630 0,63 m 250705 62,90 €         –    –         –    –

RAZŠIRITEV STRETCHED
za visoko gredo 858

0,86 m 250305 99,90 € 250315 125,90 € 250325 125,90 €

4 RAZŠIRITEV CURVE
za visoko gredo 858 0,86 m 250307 135,90 € 250317 167,90 € 250327 167,90 €

VISOKA GREDA VITA
Visoke grede olajšajo delo pri vzgoji zelenjave in zelišč, ker se vam 
pri delu na vrtu ni treba nenehno sklanjati. Poleg tega povečajo 
pridelek, ker lahko v njih ustvarite optimalne lastnosti tal za rastline. 

Visoka greda Vita je izdelana iz materiala Zincalume®, izredno 
odpornega na vremenske vplive (glejte stran 66), in za razliko od 
lesenih gred ne potrebuje notranje folije, ne reagira z organskimi 
materiali, kot sta zemlja in rastline, zato je zemlja ali rastline ne poško-
dujejo, ne oddaja nezdravih snovi in je nevtralnega okusa. 

Visoka greda Vita znamke Vitavia prepriča z modernim videzom, 
številnimi možnostmi razširitve in oblikami. Posamezni moduli, 
dobavljeni v kompletu, so predhodno ukrivljeni, povezovalni kosi 
pa so predhodno izvrtani, tako da je spajanje povsem enostavno 
s priloženimi kleščami za kovičenje. Velikost in obliko lahko prosto 
kombinirate s pomočjo visoke grede Vita BASIC, ravne razširitve za 
visoko gredo Vita STRETCHED in ukrivljene razširitve Vita CURVE. 
Visoka greda Vita OKROGLA je najmanjša različica in jo lahko prav tako 
uporabite kot okrasno posodo za rastline. Module lahko med seboj 
poljubno kombinirate, kar vam nudi brezmejne možnosti oblikovanja. 
Med oba okrogla zaključna elementa in po vsaki razširitvi Vita CURVE 

lahko drugega ob drugega postavite dva ravna elementa (razširitev 
Vita STRETCHED). Tako lahko visoko gredo optimalno uporabljate kot 
pregrado med predeli vrta ali kot vizualno zaščito. 

Visoka greda Vita ob dobavi vključuje zaščito proti polžem. Samole-
pilni bakreni trak se namesti enostavno v bližini zgornjega roba 
na zunanji strani – in tako nudi učinkovito oviro za večino polžev 
(nadaljnje informacije: gl. s. 51).

Visoke grede z višino 40 in 63 cm lahko odlično uporabljate tudi kot 
otroške grede, posode za rože, kot gredo v rastlinjaku ali za dekora-
tivno oblikovanje vrta.

Visoke grede OKROGLA, BASIC in razširitev STRETCHED so na voljo v 
barvi »naravna« v treh različnih višinah. 

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

2,42 m
0,82 m

0,80 m

0,86 m

0,63 m

0,40 m

0,86 m

2,42 m
1,62 m

0,80 m

0,86 m

0,63 m

0,40 m

0,82 m0,82 m
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65Visoka greda Vita 858 BASIC + RAZŠIRITEV CURVE, granitna 42

0,86 m

0,63 m

0,40 m

1,62 m0,82 m

DODATKI
Visoka greda Vita

Visoka greda Vita 858 BASIC + RAZŠIRITEV STRETCHED, naravna in granitna2 3

Vključno z zaščito proti 

polžem

Visoka greda Vita 401 OKROGLA, naravna z zaščito proti polžem

TR
AJ

NO

STNA ALTERNATIVA

ZINCALUME®

1

Izjemno odporna na 

vremenske vplive zaradi 

materiala Zincalume®

Poljubno število razši-

ritev zaradi modulne 

zgradbe

Notranja folija ni  

potrebna

Enostavna montaža zaradi 

predhodno izvrtanih lukenj
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Št. Model Višina Prostornina Naravna
Št. izdelka          PMC* €

Rubinasta
Št. izdelka          PMC* €

Granitna
Št. izdelka          PMC* €

1

401 VISOKI 0,40 m 0,8m³ 40002285 169,90 € 40002286 199,90 € 40002287 199,90 €

858 VISOKI 0,86 m 1,8 m³ 40002468 249,90 €         –    – 40002469 299,90 €

2 401 PREČNI 0,86 m 0,8 m³ 40002288 179,90 € 40002289 219,90 € 40002290 219,90 €

REGAL ZA DRVA ARDOR
Regal za drva Ardor iz materiala Zincalume® je moderen in 
eleganten način za skladiščenje drv za kaminsko peč na prostem, 
zaščiteno pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

Material »Zincalume®« je jeklena pločevina s prevleko iz cinka 
in aluminija, ki zagotavlja dolgoletno odpornost na okoljske in 
vremenske vplive. 
Njegova življenjska doba je štirikrat daljša kot pri galvaniziranem jeklu. 
Zincalume® se uporablja zlasti v industrijskih stavbah in kot strešna 
kritina. Material je odličen za izdelavo »skladišča za les«.

Stabilna valovita oblika in trpežno legiranje omogočata, da se lahko na 
prostem skladiščijo tudi organski materiali, ki lahko postanejo vlažni. 
Regal za drva z debelino materiala 0,65 mm kljub veliki obremenitvi 
ohrani obliko. Podnožje je iz aluminija. Regal za drva se dobavi v 
kompletu v obliki posameznih panelov. Komplet vsebuje tudi kovice in 

klešče za kovičenje. Kovinska konstrukcija se spoji s podnožjem in nato 
s kotniki privije na steno (ne more samostojno stati!). 

Regal za drva s standardno globino 40 cm je na voljo v prečnem in 
visokem formatu. Več prostora za skladiščenje nudi regal za drva 858 
visoki, ki se odlikuje po prostornini 1,8 m³. Spodnja razpredelnica z 
izdelki prikazuje barvne različice, ki so na voljo.

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Vse navedene mere so približne mere. Dodatna oprema ni vsebovana v ceni. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

0,99 m 0,86 m

2,23 m

0,99 m

2,00 m

0,40 m

2,10 m

1,00 m

0,40 m

Vključno s podnožjem  
iz aluminija

Zincalume® – jeklena valovita plošča s 
prevleko iz cinka in aluminija (po želji v 
naravni, rubinasti, granitni barvi)

Barve
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Regal za drva Ardor 858 VISOKI – naravna

Kovice in klešče za koviče-

nje so vsebovane v dobavi

Izjemno odporen na 

vremenske vplive zaradi 

materiala Zincalume®

Enostavna montaža zaradi 

predhodno izvrtanih lukenj

Aluminijasto podnožje

2

1

DODATKI
Regal za drva Ardor

67

401 VISOKI 858 VISOKI

TR
AJ

NO

STNA ALTERNATIVA

ZINCALUME®

Regal za drva Ardor 401 PREČNI – rubinasta

ZINCALUME®

Pri materialu »Zincalume®« gre za valovito ploščo 
s prevleko iz cinka in aluminija, ki ima zaradi te 

obdelave štirikrat daljšo življenjsko dobo kot gal-
vanizirano jeklo. Zincalume® se uporablja zlasti v 
industrijskih stavbah in kot strešna kritina. Zinca-
lume® ima debelino 0,65 mm. Material je izredno 

stabilen zaradi valovite oblike.



Notranja folija ni  

potrebna

Izjemno odporna na 

vremenske vplive zaradi 

materiala Zincalume®

NA VOLJO ZA VAS
Ekipa storitev za stranke podjetja eph schmidt vam strokovno pomaga pri 
vseh vprašanjih v zvezi z rastlinjaki. 
Z veseljem vam tudi organiziramo MONTAŽO. Dosegljivi smo na telefon-
ski številki: 

+49 231 941655-70
(pon.–čet.: 9.00–15.00 h, pet.: 8.00–12.00 h)

ali po elektronski pošti: kundendienst@eph-schmidt.de
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E. P. H. Schmidt & Co. GmbH 
Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund   
www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de 
E-pošta: verkauf@eph-schmidt.de
Telefon: +49 231 941655-0 • Faks: +49 231 941655-99

PMC* = neobvezujoča priporočena maloprodajna cena

ID-Nr. 1875238

Odlična za uporabo  

znotraj in zunaj

NOVO

16990 € 
PMC*

Visoka greda Linus in&Out 401 S 
Optimizirajte izkoristek prostora v rastlinjaku 
Vitavia s primerno notranjo gredo: visoka greda 
IN&OUT Linus 401 S natančno zapolni hrbtno stran 
modelov Comet, Planet, Apollo, Orion in Flora!
Mere: Š 65 x D 185 x V 40 cm 

TR
AJ

NO

STNA ALTERNATIVA

ZINCALUME®

Št. izdelka: 40001524

VISOKA GREDA LINUS IN&OUT
Optimizirajte izkoristek prostora z visoko gredo Linus IN&OUT 
znamke Vitavia. Prilagojena je tipičnim meram »klasičnih modelov« 
rastlinjaka (glejte kazalo). 

Grede IN&OUT z višino 40 cm nudijo rahlo povišano delovno področje 
– ne samo za razbremenitev hrbtenice pri delu na vrtu, temveč tudi 
zato, da imajo rastline z globokimi koreninami dovolj zemlje. Izdelane 

so iz materiala Zincalume®, ki je izjemno odporen na vremenske vplive, 
notranja greda pa za razliko od lesenih gred ne potrebuje notranje folije 
– več o Zincalume® na strani 66. 

Linus IN&OUT je na voljo v treh velikostih: S, M in L, pri čemer je velikost 
M izdelana v L-obliki, ostali velikosti pa sta klasične pravokotne oblike. 
Več informacij najdete na strani 60.


