
Inspiration til haveglæder
Få masser af inspiration til, hvordan du får mest glæde ud af dit drivhus. 

Drivhuse &  
   tilbehør



    Drømmer du om at
dyrke de gode stunder
    i et drivhus?

Der er ikke noget bedre end at høste frugten af eget arbejde, og når man taler 

om drivhuse, så bliver dette meget konkret. Det er skønt at følge tiden fra man 

putter frø i jorden, til det spirer frem og man kan høste egne grøntsager. Egne 

tomater, agurker, chili og krydderurter smager bare bedre, end dem du køber. 

Og så er du også helt sikker på, at de ikke er blevet sprøjtet.

Når man skal vælge sit drivhus, er det vigtigt at vurdere sine behov. Tænk 

grundigt over hvad det er du ønsker at bruge drivhuset til, så du er sikker på at 

have plads til dine planter, men også til havebord og -stol, hvis det er ønsket. 

Drivhuse skal stå på et fundament, og den nemmeste løsning er en sokkel,  

der passer til drivhuset, og som punktstøbes ned i jorden.

Vi har et stort program i drivhuse og tilbehør, og vi har helt sikkert også noget  

til dig – hvad enten du er begynder eller øvet haveentusiast. God fornøjelse! 



Juliana Junior drivhuse
Juliana er en dansk drivhusproducent med mere end 50 års erfaring. Juliana drivhuse produceres i 

Danmark og er særdeles populære i Norden, idet de er specielt fremstillet til at kunne modstå det til 

tider barske skandinaviske klima. Det sikrer dig et usædvanligt robust og stabilt drivhus.

Junior serien er konstrueret med smalle og stærke profiler, der giver drivhuset en visuel lethed. 

Sidehøjden i Junior er på 148 cm, hvilket giver ekstra god udnyttelse af arealet i drivhuset. Det giver 

plads til de høje planter som agurker og tomater helt ude i husets sider, og det giver også plads til, at 

husets brugere nemt og ubesværet kan komme rundt i huset.

Junior leveres med en hængslet stalddør. Stalddøren sikrer, at den varme luft kan slippe ud uden at få 

generende træk i bunden af drivhuset. Træk kan skade sarte planter. Med stalddøren får man også 

en lås med nøgle, således at man også kan bruge drivhuset til opbevaring af havemøbler, 

plæneklipper og lignende. Udover stalddøren medfølger 4 stk. tagvinduer, der ligeledes sikrer en god 

udluftning til planterne. 

Junior kan fås med almindelige aluminiumsprofiler, men kan også fås med antracitlakerede profiler. 

Med 3 mm delte glasruder.

En sokkel til et Juliana Junior drivhus er af galvaniseret stål og giver 12 cm ekstra i højden. Det fås i alu 

farve og i en sortlakeret udgave. Soklen sikrer, at drivhuset står meget stabilt, samtidig med at den 

kan fås i netop de mål, der passer til dit drivhus.

VARENR. MODEL FARVE DIMENSIONER

9045366 JULIANA JUNIOR 9,9 M2 ALU L: 370 x B: 277 x H: 245 cm

9045367 JULIANA JUNIOR 9,9 M2 ANTRACIT L: 370 x B: 277 x H: 245 cm

9045370 JULIANA JUNIOR 12,1 M2 ALU L: 441 x B: 277 x H: 245 cm

9045371 JULIANA JUNIOR 12,1 M2 ANTRACIT L: 441 x B: 277 x H: 245 cm

9045368 SOKKEL TIL JULIANA JUNIOR 9,9 M2 ALU

9045369 SOKKEL TIL JULIANA JUNIOR 9,9 M2 SORT

9045372 SOKKEL TIL JULIANA JUNIOR 12,1 M2 ALU

9045373 SOKKEL TIL JULIANA JUNIOR 12,1 M2 SORT

http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/drivhus-juliana-junior-9-9-m-alu_9045366
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/drivhus-juliana-junior-9-9-m-antracit_9045367
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/drivhus-juliana-junior-12-1-m-alu_9045370
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/drivhus-juliana-junior-12-1m-antracit-graa_9045371
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/staalfundament-til-juliana-junior-9-9-m-_9045368
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/staalfundament-til-juliana-junior-9-9-m-_9045369
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/staalfundament-til-juliana-junior-12-1-m-_9045372
http://www.jemogfix.dk/juliana-drivhuse__20883/staalfundament-til-juliana-junior-12-1-m-_9045373


Halls drivhuse
Halls Greenhouses blev grundlagt i England i 1936, og firmaet var det første til at masseproducere 

drivhuse til private. Halls er derfor essensen af den stolte engelske havetradition. Med mere end  

75 års erfaring har Halls fået opbygget et internationalt ry som førende producent af gør det selv-

drivhuse til priser, alle har råd til. Halls drivhuse leveres i mange forskellige størrelser, lige fra det 

mindste vægdrivhus til det rummelige orangeri. En sokkel til et Halls drivhus er af galvaniseret stål, 

og giver 12 cm ekstra i højden. Det fås i alu farve og i en sort lakeret udgave. Soklen fås i alu farve og 

i en sortlakeret udgave og sikrer, at drivhuset står meget stabilt, samtidig med at den er fremstillet til 

at passe sammen med drivhuset.

VARENR. MODEL FARVE DIMENSIONER

9030866 HALLS POPULAR 86 5,0 M2 ALU L: 257 x B: 193 x H: 195 cm

9033103 SOKKEL TIL HALLS POPULAR 5,0 m2 ALU

9030868 HALLS UNIVERSAL 128 9,9 M2 ALU L: 384 x B: 257 x H: 240 cm

9040440 HALLS UNIVERSAL 128 9,9 M2 ANTRACIT L: 384 x B: 257 x H: 240 cm

9030870 SOKKEL TIL HALLS UNIVERSAL 9,9 M2 ALU

9040441 SOKKEL TIL HALLS UNIVERSAL 9,9 M2 SORT

9040271 HALLS MAGNUM 128 9,9 M2 ANTRACIT L: 384 x B: 257 x H: 258 cm

9032944 HALLS MAGNUM 148 11,5 M2 ALU L: 446 x B: 257 x H: 258 cm

9040274 HALLS MAGNUM 148 11,5 M2 ANTRACIT L: 446 x B: 257 x H: 258 cm

9040441 SOKKEL TIL HALLS MAGNUM 9,9 M2 SORT

9032945 SOKKEL TIL HALLS MAGNUM 11,5 M2 ALU

9040282 SOKKEL TIL HALLS MAGNUM 11,5 M2 SORT

HALLS MAGNUM
Magnum serien er det perfekte drivhus til haveejeren, der kræver lidt mere. Konstruktionen er 
kraftig og har ekstra forstærkninger, som giver et stabilt drivhus. Den letløbende dobbelte 
skydedør giver dig fri og uhindret adgang til drivhuset selv med en fyldt trillebør i hænderne.  
På alle størrelser er der ekstra god sidehøjde, der sikrer dig god plads til dig og dine planter. 
Derudover medfølger 4 vinduer der sikrer den nødvendige ventilation.  
Leveres med 3 mm delte glasruder.

HALLS POPULAR
Halls Popular er lidt af en klassiker, og dette 5 m2 
drivhus er et fint lille drivhus. Det er et perfekt 
begynderdrivhus og passer ind i haven, hvor der 
ikke er så meget plads. Drivhuset fås med 
aluminiumsprofiler og 3 mm delte glasruder. 
Modellen har en letløbende enkelt skydedør og 
leveres med 1 vindue.

HALLS UNIVERSAL
Halls Universal er et rummeligt drivhus, der giver 
god plads til både planter og mennesker. Husets 
konstruktion er forstærket med en solid tagryg, 
hvilket giver god stabilitet. Drivhuset fås i én 
størrelse med enten aluminiumsprofiler eller 
antracit lakerede profiler, begge med 3 mm delte 
glasruder. Leveres med en letløbende enkelt 
skydedør og 2 vinduer.

http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-popular-86-5-m-_9030866
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-til-halls-popular-86_9033103
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-universal-128-9-9-m-aluminium_9030868
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-universal-128-9-9-m-antracit_9040440
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-til-halls-universal-128-9-9-m-_9030870
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-til-halls-universal-og-magnum-128_9040441
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-magnum-128_9040271
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-magnum-148_9032944
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-magnum-148-11-5-m-_9040274
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-til-halls-universal-og-magnum-128_9040441
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-til-halls-magnum-148_9032945
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/staalfundament-halls-universal-148_9040282


HALLS ATRIUM
Virkelig flot pavillon, med god plads til dyrkning 
af grøntsager eller som et atelier. Eller måske 
du ønsker et ekstra rum ude i haven, hvor man 
kan nyde samvær, et måltid mad eller en stille 
kop kaffe. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser for brugen af denne dejlige pavillon.
Pavillonen er udstyret med dobbelte 
skydedøre og 3 oplukkelige sidevinduer for 
ekstra ventilation. Du vil føle det som om du 
rent faktisk sidder udenfor i haven, men med 
den ekstra bonus at du sidder i læ og er 
omgivet af dine planter. De høje sider gør, at 
man kan udnytte hele arealet fuldt ud.
Atrium leveres med 3 mm hærdet glas i hele 
baner i siderne og 6 mm polycarbonat i taget. 
Farven på aluminiumsprofilerne er grøn og 
matcher flot til havens smukke farver.

HALLS ALTAN
Halls Altan-model giver dig gode muligheder for at udnytte 
altanen eller en mindre plads på terrassen, og få skabt en grøn 
oase med egne tomater, agurker og andet godt.
Drivhuset har en enkelt skydedør, hvilket giver dig nem 
adgang til dine planter. Der medfølger et vindue, således du 
kan skabe god ventilation. Vægdrivhuset fås med 
aluminiumsprofiler og 3 mm delte glasruder.

HALLS ROYAL
Et vægdrivhus er på mange måder en god løsning, og specielt hvis man ikke har så 
meget plads i haven. Placeringen op ad en husmur er ideel, fordi man udnytter den 
opvarmede husmur, der afgiver varme om natten. Uanset om du placerer 
vægdrivhuset i haven, i en hyggelig og idyllisk gårdhave eller op ad en gavl, så har 
Royal serien en god størrelse der giver gode muligheder for at skabe et hyggeligt 
ekstra rum med mange planter. Skydedøren monteres for enden af drivhuset i den 
side af drivhuset man ønsker det. Døren kan sammen med vinduet fungere som 
ventilation. Fundamentet er integreret, og derfor er målene inkl. sokkel.  
Inkl. aluminiumsprofiler og 3 mm delte glasruder.

VARENR. MODEL FARVE DIMENSIONER

9041559 HALLS ATRIUM 9,0 M2 GRØN B: 380 x H: 275 cm

9042883 SOKKEL TIL HALLS ATRIUM SORT

9042881 HALLS ROYAL 608 4,8 M2 ALU L: 254 x B: 191 x H: 239 cm

9042882 HALLS ROYAL 612 7,2 M2 ALU L: 378 x B: 191 x H: 239 cm

9042879 HALLS ALTAN 3 1,33 M2 ALU L: 194 x B: 69 x H: 172 cm

9042880 SOKKEL TIL HALLS ALTAN 3 ALU

http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/atrium-halls-9-0-m-_9041559
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/galvaniseret-staalfundament_9042883
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/vaegdrivhus-halls-royal-608-4-8-m-_9042881
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/vaegdrivhus-halls-royal-612-7-2-m-_9042882
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/drivhus-halls-altan-model-1-33-m-_9042879
http://www.jemogfix.dk/halls-drivhuse__20882/galvaniseret-staalfundament_9042880


VÆGDRIVHUS MODEL LEAN-TO
Dyrk dine egne grøntsager direkte på din altan eller på din terrasse.  
Drivhuset her er fremstillet af krystalklare polycarbonatpaneler, der har over 
90% lysgennemgang. Toppen af vægdrivhuset kan åbnes for at sørge for  
god ventilation.

DRIVHUS MODEL MYTHOS
Panelerne på Mythos drivhuse er 2-lags 4 mm polycarbonatpaneler. 
De har den fordel, at de holder på varmen inde i drivhuset samtidig 
med, at planterne beskyttes optimalt mod det stærke sollys. Faktisk 
blokerer panelerne 99,9% af de skadelige UV-stråler fra solen. 
Lysgennemgangen er samtidig oppe på 70%. Der medfølger et 
vindue for ekstra ventilation.

DRIVHUS MODEL BALANCE
Dette store og rummelige drivhus tilbyder masser af plads til selv 
den mest eutusiastiske gartner. Den brede dobbeltdør med en 
kørerampe over dørtrinnet, giver dig god adgang til drivhuset - selv 
med en trillebør fyldt med planter eller redskaber.
De krystalklare vægpaneler giver over 90% lysgennemgang og 
giver lys og varme til dine planter. Taget består af 2-lags 4 mm 
paneler, der beskytter mod stærkt sollys. Kombinationen af disse  
2 typer paneler giver de mest optimale vækstbetingelser for dine 
planter. Der medfølger 2 stk. vinduer, der sikrer en god udluftning.

VARENR. MODEL FARVE DIMENSIONER

9042802 LEAN-TO ALU L: 125 x B: 63 x H: 160 cm

9047427 MYTHOS ALU L: 247 x B: 185 x H: 208 cm

9047428 MYTHOS ALU L: 306 x B: 185 x H: 208 cm

9035604 BALANCE ALU L: 370 x B: 242 x H: 231 cm

Palram drivhuse
Palram drivhuse består af aluminiumsprofiler, med paneler fremstillet af polycarbonat. 

Polycarbonat er et letvægsmateriale, der har en meget høj slagfasthed. Det vil sige, at et 

drivhus fra Palram stort set er brudsikkert. Panelerne har et glaslignende udseende, men 

uden faren for brud. Polycarbonat er yderst velegnet til drivhuse, da det har en høj 

lystransmission og dermed giver planterne masser af lys. Samtidig beskytter 

polycarbonat bedre mod det hårde UV-lys end traditionelt drivhusglas. Palram drivhuse 

leveres i forskellige størrelser og prisklasser inklusiv et galvaniseret stålfundament.

http://www.jemogfix.dk/palram-drivhuse__20884/vaegdrivhus-til-altan-el-terrasse_9042802
http://www.jemogfix.dk/palram-drivhuse__20884/drivhus-model-mythos-2-47-x-1-85-m_9047427
http://www.jemogfix.dk/palram-drivhuse__20884/drivhus-model-mythos-3-06-x-1-85-m_9047428
http://www.jemogfix.dk/palram-drivhuse__20884/drivhus-model-balance-8-82-m-inkl-fundament_9035604


Drivhustilbehør
Når drivhuset er sat op, er det tid til indretning. Vi har en lang række produkter,  

der hjælper dig med at skabe optimale betingelser for dig og dine planter.

Juliana tilbehør, der er vist her, passer til Juliana Junior serien og til Halls drivhuse.

Automatisk vinduesåbner
Du kan nemt erstatte den vinduesarm, 
der  leveres med drivhuset, med en 
automatisk  vinduesåbner. Varm, fugtig 
og stillestående luft er det værste, der 
kan være i et drivhus. Det er kimen til 
skadedyr og sygdomme i planterne.
Derfor er det nødvendigt med en god 
ventila tion, der sikrer en frisk lufttilførsel  
i drivhuset.

CYLINDER TIL VINDUESÅBNER
Løs cylinder til Ventomax og Univent 
vinduesåbner.
Varenr. 9038074

FLUEBEN 15-PK.
Varenr. 9023374

GLASHOLDERE 15-PK.
Varenr. 9023370

DRIVHUSBOLTE INKL.  
MØTRIKKER 20-PK.
Varenr. 9023368

SPECIALBOLTE 20-PK.
Varenr. 9023375

DRIVHUS RESERVEGLAS 5-PK.
Er uheldet ude, og en rude går itu, kan du 
udskifte enkelte ruder i drivhuset med disse 
drivhus reserveglas. Størrelsen er 61 x 61 cm,  
og sælges i hele pakker á 5 stk. glas.
Varenr. 9045359

VENTOMAX VINDUESÅBNER
Automatisk vinduesåbner i galvaniseret stål.
Varenr. 9023367

UNIVENT VINDUESÅBNER
Automatisk vinduesåbner i aluminium.
Varenr. 9023377

DRIVHUSRENS 1 LITER
Et rengøringsmiddel der er særligt udviklet til 
rengøring af drivhuse. Det er fuldt optageligt i 
naturen og er det mest miljøvenlige middel, du 
kan anvende til rengøring i og omkring 
drivhuse. Det er et dybdevirkende middel helt 
uden tilsætningsstoffer, der er algedræbende.
Varenr. 9023369

SKYGGEPASTA 0,75 LITER
Står dit drivhus i direkte sol? Med Juliana 
skyggepasta behøver du ikke bekymre dig om, 
at dine planter bliver svedet af solen når den 
brænder mest. Samtidig hjælper det med, at 
der bevares en stabil temperatur inde i 
drivhuset.
Skyggepastaen er en kridtholdig masse, som 
påføres drivhuset udvendigt. Pastaen holder i 
omkring 2 måneder alt afhængig af sollys og 
nedbørsmængde og kan let vaskes af igen.
Varenr. 9023373

http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/ventomax-vinduesaabner_9023367
http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/univent-vinduesaabner_9023377
http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/cylinder-til-vinduesaabner_9038074
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http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/drivhusbolte-inkl-moetrikker-20-pk_9023368
http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/specialbolte_9023375
http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/drivhusrens_9023369
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http://www.jemogfix.dk/tilbehoer-til-drivhuse__5102/drivhus-reserveglas-3-mm_9045359


Indretning
Selv et lille drivhus kan du få stor glæde 
og udnyttelse af, hvis du indretter det 
rigtigt. Et stort drivhus kan du få for lidt 
ud af, hvis du indretter det forkert. 
 Hylder og planteophæng er til stor 
hjælp, hvis du vil have det optimale ud 
af pladsen i dit drivhus.
Når man skal forspire planter om for-
året, kan det være svært at få plads nok 
til alle potterne. En mulighed for at 
udnytte pladsen i højden, er at bruge 
planteborde med hylder til opbevaring 
af alle potterne. Når tiden er til, at plan-
terne skal plantes ud, kan bordet flyttes 
eller fjernes, og der er plads til at plante 
tomater, agurker, og hvad man ellers vil 
dyrke over sommeren.
En del af de planter der dyrkes i driv-
huse, har behov for støtte i væksten. De 
mest almindelige er tomat- og agurke-
planter, som stort set dyrkes i alle 
 drivhuse. Men der er også andre planter 
der har behov for støtte, som 
 eksempelvis vindruer og melon.

Varme i  drivhuset 
 forlænger 
 drivhussæsonen
Det er meget vigtigt at holde styr på 
temperaturen i drivhuset. Om vinte-
ren og i det tidlige forår, er der risiko 
for at planterne får frostskader, hvis 
man ikke er opmærksom.
Termometre er en uvurderlig hjælp, 
når du skal indstille drivhusvarmere 
korrekt. Sammen med både drivhus-
varmere og temperaturmålere har du 
taget de vigtigste skridt mod en 
 forlænget drivhussæson.
Brug også jordtermometre til at finde 
ud af, hvornår du kan udplante dine 
planter. Nogle planter kræver en 
bestemt jordtemperatur, inden de vil 
optage næring. Planter du dem ud for 
tidligt, vil de gå ud, og du skal ud at 
købe nye planter.

Se her et udvalg af  
vores øvrige varer til 
brug i drivhuset

PLANTEOPHÆNGSØJER 20-PK.
Ideelt til at fastgøre planter overalt i drivhuset. 
Øjerne fastgøres i drivhusets profilsystem, 
hvorefter planterne bindes op med en snor.
Varenr. 9023371

JORDTERMOMETER
Med et jordtermometer er du aldrig i tvivl om, 
hvorvidt jorden er varm nok til udplantning.
Varenr. 9028071

PLANTESPIRAL 3-PK.
En god og fleksibel løsning til høje vækster, 
der behøver god støtte. Spiralen trækkes ud 
til den ønskede længde (maks. 2 m) og 
monteres med det medfølgende planteøje.
Varenr. 9023372

PETROLEUMSVARMER
Denne senior petroleumsvarmer er velegnet 
til drivhuse på op til 10 m2. Påfyld 5 liter 
petroleum eller lampeolie, og varmeren 
brænder i ca. 7 dage. Vær opmærksom på,  
at brug af en petroleumsvarmer kræver 
ventilation.
Varenr. 9040442

PLANTESPIRAL/TOMATPÆL
180 cm
Varenr. 9022552

FLEKSIBEL LINE 5 MM
Slidstærk bindetråd til skånsom opbinding af 
planter m.m. 5 m.
Varenr. 9022548

KAPILÆRSKJULER
Sort grundmalet. 90 x 50 x 30 cm.
Varenr. 9033115

PLANTEBORD
Med zinkplade. Sort grundmalet.  
78 x 38 x 82 cm.
Varenr. 9028256

Se meget mere på         jemogfix.dk
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