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Fie că te relaxezi plantând semințe în ghivece sau 
stând pe un scaun cu picioarele ridicate, o seră este 
un cadru ideal.

Lasă sera să fie locul tău de joacă privat pentru 
grădinărit, unde poți descoperi exact varietatea 
de roșii care va adăuga o notă perfectă salatei 
tale de vară sau poți crea propria ta oază în care 
te poți relaxa.

Lasă-ți gândurile să zboare și să se topească în 
zare…

O SERĂ PENTRU 

”DEGETE VERZI” ȘI 
MOMENTE de 
RELAXARE

Show

us y
our 

#Greenh
ouse

Life

  INTRODUCERE

Urban Vertical
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VISUL...
Pentru mulți oameni, visul de a avea o seră a fost 
construit de-a lungul multor ani. Mulți oameni cred că 
sera lor ar trebui să aibă ca fundație un mic zid - fie din 
cărămidă, lemn sau beton tencuit.

Cu noile module de ”fundație înaltă” de la Juliana poți 
construi cu ușurință sera Juliana pe un modul de 
fundație înaltă. Se poate construi și un zid de cărămidă 
sau o centură betonată pe care se va monta sera.
Ca alternativă, Juliana a dezvoltat module care pot fi 
fundația pentru sera ta. Modulele pot fi acoperite cu 
lemn sau tencuite sau se poate aplica chiar și o placare cu 
scoici. Acesta este o modalitate prin care poți oferi serei 
tale exact aspectul și finisajul care se potrivesc grădinii 
tale – iar apoi sera de vis poate fi un spațiu în care poți 
crea momentele tale unice.

  Această soluție este disponibilă pentru Grand Oase
  și Premium 13,0 .
Pentru mai multe informații, consultă SereCodlea.ro .  

Would you like to see #MyJuliana

Premium pe modul de fundație înaltă 13 m²

Premium pe modul de fundație înaltăl 13 m²

Grand Oase pe modul de fundație înaltă 13 m²



6 ORANGERI

MORE IMAGES:

Juliana Orangeri este o seră de lux. Cu două uși duble și o intrare spațioasă, este perfect dacă ai nevoie de un spațiu 
pentru a cultiva atât plantele, cât și legăturile sociale. 
Pune masa și adună-ți familia și prietenii . 
Bucurați-vă de nopțile de vară, deoarece sticla vă protejează de roua de seară, adăugând o notă lirică momentului..

Juliana.com
ORANGERI

#JulianaOrangeri

Cultivă plante
și legături sociale
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GROWING

MINDS

Grow the 
Moment

Model
Orangeri

L x l
 (cm)

Aerisiri pe acoperiș Cadru + 3 mm  
sticlă securizată

Fundație Creastă 
optional

15,2 m2 antracit 296 x 439 4 F09612 F06420 F04816



8 GARTNER
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MORE IMAGES:

Pentru grădinari 

ambițioși 
O seră Juliana Gartner este o seră pentru grădinarii care gândesc 
în stil mare. Aici vei avea propriul tău loc agricol acasă, cu mult 
spațiu pentru cultivarea multor plante și încercarea diferitelor soiuri. 

O seră Juliana Gartner este pentru grădinari ambițioși care petrec 
ore întregi în seră .

Juliana.com
GARTNER

#JulianaGartner

Model 
Gartner

L x l
 (cm)

Aerisiri pe acoperiș Cadru + 3 mm  
sticlă securizată

Cadru + 10 mm  
policarbonat

Fundație Creastă  
optional

16,2 m2 alu 439 x 368 4 F09495 F09499 F06417 F04817

16,2 m2 antracit 439 x 368 4 F09496 F09500 F06417 F04817

18,8 m2 alu 511 x 368 6 F09503 F09507 F06418 F04818

18,8 m2 antracit 511 x 368 6 F09504 F09508 F06418 F04818

21,4 m2 alu 583 x 368 6 F09511 F09515 F06419 F04819

21,4 m2 antracit 583 x 368 6 F09512 F09516 F06419 F04819



PREMIUM10

Juliana Premium a devenit un clasic al gamei de produse 
Juliana și unul dintre cele mai bine vândute modele ale 
noastre. Un număr atât de mare de proprietari mulțumiți 
de sere nu se poate înșela. Juliana Premium este o seră 
plină de potențial.

Aici, plantele de castraveți pot crește puțin mai înalte, iar vița 
de vie se poate strecura puțin mai departe. Structura robustă 
a profilului oferă o seră stabilă, minunată, cu mult spațiu 
pentru realizarea viselor tale personale de grădinărit. 

Bine gândită

Juliana

bestse
ller

MORE IMAGES:

Juliana.com
PREMIUM

#JulianaPremium
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Also  
great for
kids

Model 
Premium

L x l
(cm)

Aerisiri 
acoperiș

Cadru + 3 mm  
sticlă securizată

Cadru + 10 mm  
policarbonat

Fundație Creastă 
optional

8,8 m2 alu 296 x 296 2 F09471 F09475 F06414 F04854

8,8 m2 antracit 296 x 296 2 F09472 F09476 F06414 F04854

10,9 m2 alu 368 x 296 4 F09479 F09483 F06415 F04855

10,9 m2 antracit 368 x 296 4 F09480 F09484 F06415 F04855

13,0 m2 alu 439 x 296 4 F09487 F09491 F06416 F04856

13,0 m2 antracit 439 x 296 4 F09488 F09492 F06416 F04856

13,0 m2 antr. fundație înaltă 439 x 296 4 F09804 - F09824 F04856



12 COMPACT

Juliana Compact este pentru cei care caută în primul 
rând o seră mică. Laturile foarte înalte oferă spațiu 
pentru coate și condiții de lucru spațioase pentru

cei cărora le place să petreacă ore întregi plantând 
semințe și îngrijind plantele înainte de a culege fructele 
glorioase ale muncii lor.  

MIC

și FRUMOS

MORE IMAGES:

Juliana.com
COMPACT

#JulianaCompact
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Share your
#GreenhouseLife
with the world

Model
Compact

L x l
(cm)

Aerisiri 
acoperiș

Cadru + 3 mm  
sticlă securizată

Cadru + 10 mm  
policarbonat

Fundație Creastă 
optional

5,0 m2 alu 224x224 1 F09549 F09553 F06411 F04858

5,0 m2 antracit 224x224 1 F09550 F09554 F06411 F04858

6,6 m2 alu 296x224 2 F09557 F09561 F06412 F04859

6,6 m2 antracit 296x224 2 F09558 F09562 F06412 F04859

8,2 m2 alu 368x224 2 F09565 F09569 F06413 F04860

8,2 m2 antracit 368x224 2 F09566 F09570 F06413 F04860
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MORE IMAGES:

Juliana.com
VERANDA

#JulianaVeranda

Pleasant moments in the back garden

Juliana Veranda – model de perete este pentru oricine 
are un perete nefolosit în grădină. Rezemarea unei sere 
de o casă permite ambelor structuri să fie încălzite de 
soare în timpul zilei. Noaptea, peretele emite căldură 
către seră, creând astfel condiții 

excelente pentru crestere pe parcursul intregului sezon 
de vegetatie . Prelungește vara cu această sursă 
suplimentară de căldură și așează-te pe șezlong la 
începutul primăverii sau bucură-te de ultimele raze ale 
verii, în timp ce frunzele devin maronii toamna.

Când vrei să ai o

SERĂ LA PERETE
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Pleasant moments in the back  garden Idea: Create a nice working area 

Model 
Veranda

L x l 
(cm)

Side acoperiș Cadru 
+ 3 mm sticlă securizată

Fundație

4,4 m2 alu 296 x 149 2 F09605 F06421

4,4 m2 antracit 296 x 149 2 F09606 F06421

6,6 m2 alu 296 x 221 2 F09682 F06422

6,6 m2 antracit 296 x 221 2 F09683 F06422

12,9 m2 alu 439 x 293 2 F09609 F06424

12,9 m2 antracit 439 x 293 2 F09610 F06424



OASE16

#GreenhouseMoments

Bringing

inside

outsid
e
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Juliana Oase este pentru cei care caută o cameră unică în 
grădină, cu tavan înalt. Oferă spațiu pentru desfășurare și 
spațiu pentru creativitate. Experimentează cu ierburi în 
ghivece sau cu ciorchini de struguri. Culege pepeni, 
lămâi și kiwi creând în același timp o atmosferă 
încântătoare. Sau creează-ți propriul spațiu de reflecție.

Cerul este limita în această oază plină de atmosferă. Într-
o Oază Juliana, estetica și funcționalitatea converg într-o 
armonie perfectă și îți vor îndeplini visele de grădinărit 
pentru anii următori. Lasă-ți sufletul să prindă rădăcini 
și bucură-te de legumele tale în devenire.

RECOLTEAZĂ DOVLECEI, CASTRAVEȚI
și ENERGIE MENTALĂ

MORE IMAGES:

Juliana.com
OASE

#JulianaOase

Model 
Oase

L x l 
(cm)

Aerisiri 
laterale

Cadru 
+ 3 mm sticlă securizată

Fundație

8,8 m2 antracit 296 x 296 2 F09685 F06427

13,5 m2 antracit 368 x 368 2 F09650 F06425



18 GRAND OASE
Grand Oase 18,8 m²

Room 

for s
tar 

moments
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Juliana Grand Oase este alegerea perfectă pentru grădinarii 
cu planuri mari în seră. Există mult spațiu pentru toate 
proiectele de cultivare ale familiei, precum și un spațiu 
pentru a vă relaxa și a vă bucura de priveliștea grădinii.
În Grand Oase, ușile duble sunt situate pe partea lungă a 
serelor, creând o senzație de aerisire și acces ușor datorită 
pragului foarte mic.

Laturile au aproape doi metri înălțime și, împreună cu 
structura acoperișului în formă de piramidă, sera oferă 
mult spațiu. Puteți împărți cu ușurință spațiul de 
cultivare pe o parte și o zonă de relaxare în cealaltă și vă 
bucurați de acces ușor la ambele.
Grand Oase este grădina perfectă pentru familia activă.

EXTINDE SEZONUL cu 

GRAND OASE

MORE IMAGES:

Juliana.com
GRAND OASE

#JulianaGrandOase

Model  
Grand Oase

L x l 
(cm)

Side 
acoperiș

Cadru 
+ 3 mm sticlă securizată

Fundație

13,0 m2 antracit 439 x 296 2 F09731 F06428

13,0 m2 antracit fundație înaltă 439 x 296 2 F09805 F09825

18,8 m2 antracit 511 x 368 4 F09850 F06429

18,8 m2 antracit - fundație înaltă 511 x 368 4 F09857 F09858

19



20 GRAND OASE

Sticla 
securizată 

este plăcută 
din punct de 
vedere estetic

Unghiul
acoperișului 

oferă un spațiu 
cu tavan înalt

Ușile duble 
cu

folosire 
secțională oferă
un acces ușor

Grand Oase 18,8 m²
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Opțional
module
pentru o

bază 
solidă

Ventilație 
inteligentă

și
elegantă 

Fereastra 
laterală asigură 

ventilația 
necesară

Opțional 
pereche 

suplimentară 
de uși
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Visând la o seră…
În fiecare grădină, visul unei sere este diferit și unic. 
Fiecare grădinar are visul său de o viață despre o seră 
cu propriile idei și nevoi.
Visezi la o seră plină de legume, ierburi și flori 
colorate? Sau un loc unic în aer liber, cu spațiu pentru 
relaxare și socializare sau un spațiu liniștit și 
fermecător? Cu o Juliana Grand Oase

în grădina ta este loc pentru orice.
Într-o Juliana Grand Oase este loc pentru a prelungi 
anotimpurile. La începutul primăverii sunt necesare doar 
câteva raze de soare pentru a face din sera ta un refugiu 
cald. Pe timpul verii, sera poate fi perfectă pentru orele 
târzii de seară, chiar și atunci când cade roua. Și când 
soarele își pierde puterea la sfârșitul verii, poți prelungi 
sezonul până în toamnă și poți avea zile minunate în 
seră. Într-o seră spațioasă Juliana Grand Oase este loc 
pentru visele tale.

Idea:

Have
 a  

party
 in y

our 

greenh
ouse

Grand Oase 13 m²

Grand Oase pe modulul de fundație înălțată 18,8 m²

22
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More 
spa

ce

for 
good

times

Grand Oase pe modul de fundație înălțată 13 m²

Grand Oase 13 m²

Grand Oase 18,8 m²

Grand Oase 18,8 m²Grand Oase 18,8 m²

23



2423 URBAN

Iată seria Juliana Urban, perfectă pentru grădinăritul 
urban. Acum poți cultiva din greu a avea legume și 
ierburi chiar pe balcon sau în curte. Cu seria Urban

vei avea opțiunea de a-ți oferi plăcerea grădinăritului și 
de a-ți exercita ”degetele verzi”, chiar și fără o grădină 
mare. Juliana Urban se potrivește perfect pentru balcon, 
terasă, lângă perete sau în grădina orașului.

PERFECT pentru 

grădinărit URBAN 

Made for

urban  

gardening

MORE IMAGES:

Juliana.com
URBAN

#JulianaUrban
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În Juliana Vertical vei avea loc pentru plantele tale și, în 
același timp, vei avea încă un spațiu mic de lucru pentru 
instrumentele de grădinărit.

Indiferent unde o vei amplasa, vei putea continua 
experiența de a-ți cultiva propriile ierburi și mirodenii și 
de a găsi bucurie în același timp.

Două rafturi detașabile pentru plante îți permit să 
transporți ierburile direct la bucătărie sau la masă.

Patru roți robuste îți permit să muți sere urbană City 
Greenhouse în locul însorit de pe balcon și să o iei cu 
tine, dacă te muți.

Poți atașa Juliana Balcony pe șinele balconului sau o 
poți monta pe perete cu suporturile furnizate.

Model 
Urban

L x B 
(cm)

Aerisire
acoperiș

Înălțime
(cm)

Cadru  
+ 4 mm sticlă securizată

Balcony 0,16 m2 60 x 27 1 84 F09806

Vertical 0,31 m2 82 x 38 0 142 F09807

City Greenhouse 0,32 m2 80 x 40 1 158 F09673



Juliana Greenhouse Forum
In 2010 Juliana Greenhouses started “The Greenhouse 
Forum” . The original purpose of the community was, 
and still is, to create a place where all greenhouse 
owners can come together and share their common 
interests . It is a digital way to have a “chat over the 
fence” or with family and friends and where you 
can exchange both tips and experiences about  
gardening and the use of your greenhouse .

For everyone who enjoys 
greenhouse gardening
Planting exciting things in the greenhouse can be an 
art, but luckily there are many skilled, knowledgeable 
and experienced greenhouse owners that share 
their tricks and secrets with others . The Greenhouse 
Forum is a comprehensive source of tips, tricks and 
hacks, inspiration, guides, advice and guidance, and 

shared knowledge and experience . You can get a 
great deal out of the Greenhouse Forum even if 
you are a novice or an experienced greenhouse 
owner . Everyone with a passion for greenhouses  
is welcome to join the Greenhouse Forum –  
regardless of whether you are a greenhouse  
dreamer, a greenhouse novice, a greenhouse  
enthusiast or a greenhouse expert . 

Inspiration, newsletter and 
professional feedback
You can use the Greenhouse Forum however 
you like . Use the website when you need an 
answer to a specific question about greenhouse 
growing, or if you need inspiration for ideas 
that can bring new and great experiences to 
the greenhouse . In the calendar you can fol-
low month by month the seasonal tasks in the 

Visit the
Greenhouseforum.com

Blog 
Calendar
Column
Artikler

It’s
FREE

to 
join

Be a par
t of the 

 greenhou
se

 commu
nity !

26
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greenhouse . There are many articles and blog 
posts, that are written by professional journalists 
and garden enthusiasts, there is an abundance 
of greenhouse knowledge and inspiration . If you 
cannot find the answer to your question, you 
can, in the forum ask questions that will be an-
swered by different experts . When you sign up 
for the newsletter, we will let you know about 
new posts on the forum, you will receive invites 
to events and competitions and get exclusive 
discounts in our webshop . It is fantastic and free .

Enjoying life and home-grown tomatoes
The greenhouse is a fantastic space in the garden . 
Even in the winter months and early spring with 
just a little sun, the greenhouse is a lovely place to 
be . When the preparation in early spring starts the 
season, tiny seedlings that thrive and grow through 

the summer and when you can harvest your own 
crops and turn them into special taste experiences, 
then the greenhouse truly has improved your life 
and wellbeing . 

We are firm believers in communities – be it family,  
where you give your children or grandchildren 
the joy of sowing, growing and harvesting or in 
the wider garden community or at the allotments 
where working with others is as rewarding when har-
vesting satisfaction as well as nourishing crops from 
greenhouse . Please join our happy community of 
greenhouse owners in the Juliana Greenhouse Forum .

Please enjoy!

Nikolaj Stærmose
Owner of Juliana Greenhouses and happy greenhouse owner .



28 ONLINE

Sign up for

Greenhouseforu
m.com

- and find more  

tips and ideas

On Instagram @Juliana_Greenhousecentre 
we are enjoying life inside and outside of the 
greenhouse . 
Follow and share your pictures with  
#JulianaGreenhouse #MyJuliana 
#GreenhouseMoments #GreenhouseLife 
so all the wonderful greenhouse moments 
can give inspiration to others with the 
same passion .

You can also find pictures on Instagram 
of the different Juliana greenhouse models 
by using hashtags like #JulianaCompact 
#JulianaPremium #JulianaUrban and 
#JulianaOase . We are so happy when all 
of you are sharing your lovely pictures of your 
life in the greenhouse and the garden with us .

Pinterest @Juliana_Drivhuse is our virtual 
board with pictures of all our greenhouse 
models . You can also find boards with 
inspiration to how you can create shadow 
and light in the greenhouse . There are also 
ideas on how you can use your green-
house in alternative ways . Use the boards 
to find inspiration and pin the pictures you 
like and want to save on your Pinterest 
board .

On our Youtube channel you can find vid-
eos helping and inspiring your greenhouse 
life and you also find videos that can assist 
you assembling your greenhouse .

Follow, subscribe and create life in 
the greenhouse .

SHARE YOUR 

GREENHOUSE MOMENTS 
WITH ALL THE OTHER ENTHUSIASTS

A lot of garden owners are already a  
member of the community the Greenhouse 
Forum . Here they generously share their 
tips and ideas . You can always get inspired 
to plant something new and exciting in 
your greenhouse or garden . Join for free on 
Greenhouseforum .com or through Juliana .com .

You can also subscribe the Greenhouse  
Forum’s newsletter and get the latest news 
from our regular garden experts and read 
about the newest gardens trends or get in-
spired by the country’s biggest garden lovers .

@
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  #JulianaGrandOase · @glimtbybloch

  #JulianaOrangeri · @kfn.juliana

  #JulianaPremium · @anitas_planteglede

  #JulianaCityGreenhouse · @josefinebruus

  #JulianaOase · @lenekristina   #JulianaGrandOase · @kristinawright66

  #JulianaGartner · @annasminde

  #JulianaVeranda · @cambor83

  #JulianaCompact · @helenas_rum

Find  inspiration for your greenhouse life – and share your own images

@Juliana_ 
Greenhousecentre

#MyJu
lian

a

#Urbangarden
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Video about  
Juliana

O seră Juliana se bazează pe principiile designului danez - 
simplitate, estetică și funcționalitate. Structura robustă a 
profilului face serele solide și funcționale și, în același 
timp, este o plăcere pentru ochi. Juliana acordă o foarte 
mare atentie la detalii iar serele sunt construite ca un 
Cadru estetic.
Juliana Greenhouse are peste 55 de ani de experiență. De-
a lungul anilor, serele au fost proiectate, produse și 
dezvoltate în continuare la

fabrica daneză. Astăzi este a treia generație care conduce 
afacerea de familie. Producția de sere Juliana are loc încă 
la fabrica din Odense, Danemarca.

Cu Juliana obțineți o seră caracterizată prin design danez 
– de la dezvoltarea unei idei până la producerea 
produsului finit.

DANISH 

DESIGN danez

Ventilație
inteligentă
și elegantă

Încuietoare
integrată

Optional
Creastă

DANISH DESIGN
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Video about 
toughened 

glass

Prag mic
pentru
acces
ușor

Uși duble 
cu deschidere

secțională

Apărătoare
de frunze
pe jgeheab

Atenție mare
acordată
micilor
detalii

Capace 
pentru

un aspect
elegant

Sticla oferă
un finisaj

deosebit de
frumos

Functional aesthetics
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Masa de lucru integrată
Masa este atasata de cadrul serei si ofera un bun punct de lucru pentru transplantări 
si semănat. Masa se găsește în două dimensiuni.

Rafturi integrate
Raftul pentru seră acoperit cu pulbere neagră este conceput pentru a fi utilizat pentru 
udare. Acest lucru este practic, deoarece facilitează păstrarea în viață a semințelor, 
ierburilor etc. Raftul se găsește în două dimensiuni.

Accesoriile adecvate măresc plăcerea de a deține
propria seră

Juliana polițe integrate
Polițe acoperite cu pulbere pe toată lungimea oferă spațiu suplimentar de lucru. 
Disponibil pentru Compact, Premium, Gartner, Orangeri, Oase și Grand Oase. 
Vezi mai multe pe SereCodlea.ro

Juliana suporți
Suporturile negre se montează în profilele cadrului. Acest lucru oferă posibilitatea de a 
crea un raft care se potrivește perfect serei. Se găsesc în două mărimi.

Juliana polițe integrate
Raftul de lungime completă, acoperit cu pulbere neagră oferă spațiu suplimentar 
de depozitare. Disponibil pentru Compact, Premium, Gartner, Orangeri, Oase și 
Grand Oase. Vezi mai multe pe SereCodlea.ro

Juliana rafturi
Raftul din aluminiu acoperit cu pulbere neagră este ușor și elegant în aspectul său.

ACCESORII
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Juliana RAFT PENTRU PLANTE
Noul raft pentru plante al Julianei se potrivește tuturor serelor Juliana. Un sistem elegant 
de suspensie din piele face posibilă așezarea raftului oriunde în seră – sau chiar să-l iei cu 
tine la masa de sufragerie atunci când cina ta are nevoie de o notă savuroasă din ierburile 
tale.

Juliana SUPORT GHIVECE
Suport pentru ghivece pentru gradinarit vertical. Se fixează pe profilele de seră.

Juliana CÂRLIGE DE SUSPENDARE
Un set de 4 cârlige de suspendare versatile pentru a ajuta la organizarea serei.

SET DE SÂRME
Un set de 2 sârme speciale pentru a permite fixarea umbririi sau agățarea viței 
de vie în interiorul serei

JARDINIERĂ CAPILARĂ CU CUTIE DE UDARE
Jardiniera este ideala pentru utilizare atat in interiorul cat si in exteriorul serei. 
Capacul din două piese ascunde și cutii capilare de udare de sus.

ÎNCĂLZITOR de seră
Încălzitorul de seră cu parafină, cu o 
capacitate de 3,6 L, va încălzi până la 15 
m². 

Juliana SUPORT SACI
Inelul mare din metal este creat ca suport 
pentru sacul care poate fi folosit in multiple 
scopuri practice. Incl. sac de iută.
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LAMPĂ LED SOLARĂ 
Lampa LED alimentata cu energie solara. Poate fi montată în interiorul sau în 
exteriorul serei.

Juliana SUPORT TABLETĂ
Folosește-ți tableta în seră pentru a citi articole despre grădină și seră și pentru a găsi 
inspirație pe site-urile tale preferate. Dispozitivul este asezat pe suportul special, Se 
monteaza usor in profilele de sera. Inclusiv suporturi de montare.

Juliana RAFT SUPERIOR
Raft superior creat pentru cultivare la înălțime. Poate fi amplasat între bretele de 
acoperiș. Fabricat din oțel galvanizat acoperit cu pulbere neagră și conceput pentru a 
fi folosit pentru udarea de jos a plantelor dumneavoastră. 718 x 172 x 60 mm.

PLASA DE UMBRIRE VERDE
Asigură umbrirea rapidă și eficientă a 
serelor. Se atașează cu distanțiere.

SISTEM DE IRIGARE
Sistem automat de udare și fertilizare Distribuie apă și îngrășământ plantelor prin 
furtunuri de alimentare, conducte de ramificație în formă de Y și picuratoare 
Capacitate: 10–150 litri de apă pe zi.

FUNDAȚIA ORIGINALĂ Juliana
Noua ta seră trebuie să fie construită pe o fundație solidă. Fundația poate fi din beton 
sau lemn, executată în regie proprie, dar cea mai bună și mai ușoară soluție este 
folosirea fundație de oțel de la Juliana, potrivită pentru fiecare seră.

VAS DE APĂ
Vasul de apă poate reține 100 de litri de 
apă de ploaie. Pe langa designul sau 
elegant, are un robinet practic de apa.

Ochi aerisire cu fante
Oferă un flux de aer crescut prin seră.
Disponibil pe negru pentru Compact, 
Premium, Gartner și Orangeri.

Juliana PASTĂ UMBRIRE
Protejează plantele de ardere atunci când 
soarele este cel mai fierbinte.

Juliana RULOURI
Ruloul este atașat direct pe sticlă cu ventuze și poate fi mutat cu ușurință într-o nouă 
locație.

   ACCESORII
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OCHIURI DE SUPORT 
Ideal pentru atasarea si sustinerea 
plantelor in intreaga sera. Atașați la 
cadrul serei cu o răsucire simplă.

SUPORT 90 GRADE  CU 
OCHI 
Folosit pentru susținerea plantelor în 
seră etc. Atașați cu șuruburi speciale, 
care îi permit să suporte o sarcină mai 
mare.

TERMOMETRU DE SOL
Indică temperatura solului. Unele plante, 
cum ar fi castraveții, necesită ca 
temperatura solului să crească la 18 ° C 
înainte de a putea absorbi nutrienții.

TERMOMETRU Min-Max 
Un termometru de minim-maxim care 
poate fi fixat pe profilul serei

PERECHE SUPLIMENTARĂ DE UȘI
O pereche suplimentară de uși oferă mai multă flexibilitate și acces mai ușor la sera.
Disponibil pe negru pentru Juliana Oase și Grand Oase.

DESCHIZĂTOR AUTOMAT DE FERESTRE Univent
Juliana are diferite dispozitive de deschidere a ferestrelor care pot ventila automat 
sera atunci când înăuntru devine prea cald. Unul dintre ele este Univent, care este 
potrivit atât pentru folii de sticlă, cât și pentru policarbonat.
Aflați mai multe pe SereCodlea.ro

Juliana Ventomax
Deschizător automat de ferestre din oțel 
galvanizat. Cel mai potrivit pentru sticlă.
Poate fi setat să se deschidă și să se 
închidă între 16°C și 25°C.

SUPORT LUMÂNARE 
Juliana 
Inelul metalic este ușor de fixat direct 
pe profilele de seră, iar sticla însoțitoare 
se sprijină în inel.

SPIRALĂ PLANTE Juliana
Suport flexibil pentru plante înalte 

precum castraveți și roșii. Trageți spirala 
până la lungimea dorită (maximum 2 
metri) și atașați-o folosind ochiul de 

susținere pentru plante inclus.

CAPACE Juliana 
Piese din plastic care acoperă piulițele 
care țin profilele împreună. Creează 
un finisaj ordonat și protejează 
împotriva ruginii. Pachet de 20 buc.

Mai multe accesorii pe

SereCodlea.
ro

CREASTĂ DECORATIVĂ
Coamă decorativă este disponibilă pentru Compact, Premium, Gartner și Orangeri. De 
asemenea, Creasta ajută la prevenirea staționării păsărilor seră și să provoace mizerie.
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ÎNAINTE DE A CUMPĂRA O SERĂ

Juliana Veranda , modelul de perete, este soluția perfectă dacă ai un zid. Vezi pagina 14.

Modelul rectangular clasic este Juliana Premium. Vezi pagina 10.

Juliana Orangeri este sera cu o intrare spațioasă. Vezi pagina 6.

Stilul pavilion à la Juliana Oase. Vezi pagina 16.

Sticlă sau policarbonat?
Sticla este cea mai frumoasă opțiune, în timp ce 
policarbonatul este opțiunea practică.

Sticla securizată, numită și sticlă de siguranță are avantajul 
că dacă se sparge, se sfărâmă în bucăți mici și nu în bucăți 
mari și ascuțite, ca sticla obișnuită de seră. Policarbonatul 
are efect izolator excelent și reduce diferențele mari de 
temperatură de zi și de noapte și, prin urmare, sera este 
mai ușor de ferit de îngheț în timpul iernii.

O seră rămâne de obicei în grădină mulți ani, deci 
este important să aflăm ce este corect în ceea ce 
privește nevoile si dorințele noastre.

Dimensiune  - Gândește-te nu doar la 
suprafață, ci si la  inaltime 
Desigur, este important să luăm în considerare 
suprafața serei. Dar este o idee bună să te uiți și la 
înălțime. O seră cu o înălțime laterală de cel puțin 
150 cm și o înălțime totală de peste 2 m oferă o 
senzație bună a spațiului Poti să stai drept, atat 
cand lucrezi in sera cu plantele tale sau dacă 
folosești sera ca încăpere suplimentară.

Cultivarea plantelor, relaxare - sau ambele?
Dimensiunea depinde desigur de disponibilitatea de 
spatiu din gradina și unde urmează să fie amplasată 
sera. Dar este și important să clarificăm și pentru ce 
va fi folosită sera.
Vrei să te relaxezi sau să cultivi roșii și ierburi - sau 
ambele?

Cina cu familia sau timp singur?
Dacă dorești să inviți întreaga familie la cină în seră 
atunci când vremea nu vă permite să stați sub cerul 
liber, atunci veți avea nevoie de mai mult spațiu. 
Acestea fiind spuse, nu ai nevoie de o seră foarte 
mare pentru a face loc unei zone pentru luat mesa. 
Este vorba mai degrabă despre poți profita cel mai 
bine de spațiu.

Ierburi sau dovleci uriași?
Gândește-te la ce vrei să crești. Există culturi care 
necesită spațiu? Mulți oameni subestimează spațiul 
necesar și cumpără o seră prea mică. Dar odată ce 
începi și sunteți dependenți de culesul de acasă al
castraveților și roșiilor, vei dori cu ușurință să extinzi
gamă. Deci gândește-te la ce vei crește! Doar vrei
ierburi sau vrei recolte mai multe și mai mari?

Patru sau mai multe laturi ?
Serele au mai multe forme. Forma clasică este sera 
dreptunghiulară, dar există și alte modele, cum ar fi 
lean-to (model de perete), stilul pavilion sau o 
orangerie. În ceea ce privește cultivarea, o roșie 
prosperă la fel de bine indiferent de seră. Deci este 
o evaluare individuală și depinde de gustul și stilul 
personal.
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Serele Juliana sunt echipate cu sticlă securizată, pentru a 
crește siguranța ta și a celor din jur. Poți opta și pentru 
varianta cu policarbonat pentru o izolare excelentă. 

Policarbonat.  Sticlă.

Creastă
Decorarea acoperișului - numită și Creastă - a fost dezvoltată 
inițial pentru a preveni adăpostirea păsărilor pe acoperiș. În 
același timp, conferă serei un aspect clasic. Dacă optezi să 
decorezi acoperișul serei, depinde în întregime de tine. La 
gama Juliana, Creastă poate fi adăugată la Orangeri, 
Compact, Premium și Gartner.

Fundație – fă singur una sau cumpără una
O bună fundație este importantă. În primul rând, oferă 
stabilitate serei, iar majoritatea asiguratorilor oferă acoperire 
numai dacă fundația este montată corect și betonată.
Poți alege să construiești singur o fundație pentru sera ta, dar  
recomandăm întotdeauna cumpărarea unei fundații originală 
Juliana, constând din profile de oțel zincat lăcuit negru, 
înălțime de 12 cm, tăiate cu precizie.

Autorizatie de constructie
Pentru autorizația de construire referitoare la sere, vă 
recomandăm să investigați reglementările locale.

Cu sau fără fundație înălțată
Grand Oase și Premium 13 m² sunt disponibile cu profile 
scurtate care îți permit să amplasezi sera pe o fundație 
înălțată. Vezi paginile 5, 10 și 18-23.

ASAMBLAREA SEREI 

Asamblarea serei se poate face pe 
principiul ’do-it-yourself’. Vei primi 
toate informațiile necesare și 
instrucțiunile de utilizare în pachetul 
livrat. 

Pentru asamblarea serei, trebuie de obicei să îți aloci 2-3 zile cu o seră 
„normală” și trebuie să planifici sarcina în mod realist. De exemplu. așează 
fundația sau soclul pe o suprafață plană. La serele mai mari vei avea nevoie de 
ajutorul unei a doua persoane.

Pe SereCodlea.ro vei găsi videoclipuri care te vor ajuta la procesul de 
construcție.

Profilele – aluminiu sau vopsite

Sera tradițională pentru hobby a fost produsă inițial din
aluminiu. Dar multe s-au întâmplat de-a lungul anilor și în
Gama Juliana oferim acum modele atât din aluminiu 
netratat, cât și din aluminiu acoperit cu pulbere de culoare 
antracit.

Modelele Orangeri, Oase și Grand Oase sunt oferite 
exclusiv în antracit. Ambele variante vin cu geamuri și uși 
negre. 

Gama Urban este produsă din aluminiu de culoare neagră.
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JULIANA’S 

HERBY

PESTO

Pesto din ierburi a la Juliana

Pentru paste, cartofi noi, sandvișuri 
sau ca dressing

m
O grămadă mare de ierburi din seră 

(cum ar fi busuioc, pătrunjel și 
arpagic), 2 căței de usturoi zdrobiți

150 ml ulei de măsline
50 g nuci

75 g parmezan proaspăt ras
m

Tăie ierburile și usturoiul și 
zdrobește-le bine într-un mojar 

împreună cu nucile.

Adauga uleiul , puțin cate putin, in 
timp ce verifici textura si la final 

amesteca branza. Asezoneaza cu sare 
după gust.

Obține cât mai 
mult de la sera ta
Cireșe, ciocolată, San Marzano sau 
Green Tiger – există o multitudine de 
soiuri de roșii pe care le poți 
experimenta de la sezon la sezon.
 
Lasă sera să fie laboratorul tău privat 
de grădină și cămară locală. Cultivă 
soiurile verzi, roșii și galbene și 
experimentează bucuria de a mușca o 
roșie coaptă la soare.

Mulți consideră că plantele de roșii 
oferă mult mai multe fructe decât pot 
mânca. Profită de abundență și fă-ți 
propriile roșii uscate la cuptor. 
Păstrează-le în ulei, astfel încât să te 
poți bucura de roșii mult după 
terminarea sezonului.

 REȚETE

JULIANA’S 

OVE -DRIED
TOMATOES

Roșiile uscate în cuptor a 
la Juliana

Perfecte pentru pizza, în salate sau 
pentru a adăuga aromă la tocane și 

paste.

500 g roșii mici - încercați diferite 
forme și culori
2 lingurite sare

2 lingurite zahăr
2 linguri. ulei de masline
3 linguri. oțet balsamic.

rozmarin sau cimbru tocat fin
m

Punem roșiile tăiate pe o tavă de copt 
cu hârtie de copt. Peste rosii se presara 
sare, ulei, otet balsamic, zahar si 
ierburi si le coacem la 120 de grade
C timp de 2-3 ore. Se lasa sa se 
raceasca si se aseaza in borcane 
sterilizate curatate si se toarna
peste un ulei bun ca rosiile sa fie 
complet acoperite.
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2,84 m
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2,96 m 2,96 m

PREMIUM 8,8 m² PREMIUM 10,9 m² PREMIUM 13,0 m² PREMIUM 13,0 m² PE FUNDAȚIE înaltă

COMPACT 5,0 m² COMPACT 6,6 m²

GARTNER 16,2 m² GARTNER 18,8 m² GARTNER 21,4 m²ORANGERI 15,2 m²

VERANDA 4,4 m² VERANDA 6,6 m² VERANDA 12,9 m²

URBAN CITY GR.HOUSE 0,32 m²URBAN BALCONY 0,16 m² URBAN VERTICAL 0,31 m²

OASE 13,5 m²

GRAND OASE 13,0 m² GRAND OASE 18,8 m² GRAND OASE 18,8 m² PE FUNDAȚIE ÎNĂLȚATĂGRAND OASE 13,0 m PE FUNDAȚIE înaltă

OASE 8,8 m²

COMPACT 8,2 m²
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Ușă cu balamale • • •

Ușă cu balamale duble • • • • • • • • • • • • • •

Numărul ferestrelor 4 4 6 6 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 0 1

Jgheab cu functie de basculare • • • • • • • • • • • • • • • • •

Număr de burlane 6 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Prag mic al ușii • • • • • • • • • • • • • • • • •

Coamă acoperiș pregătită pentru Creasta Decorativă • • • • • • • • • •

Opțiune fundație înaltă • • •

Opțiune pereche extra de uși • • • •

Opțiune policarbonat • • • • • • • • •

Mâner ușă cu încuietoare • • • • • • • • • • • • • • • • •

Made in Denmark • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Height shown includes optional 12 cm Fundație  
(does not apply for Urban)

For Grand Oase and Premium on wall the height 
shown includes 60 cm dwarf wall solution.

For Oase and Grand Oase the total height varies, as  
the roof ventilation rises up to 3 cm when venting.

See assembly instructions for detailed measurements.

GAMA DE MODELE



Serele de înaltă clasă JULIANA
vă sunt oferite în România de

Echipa SereCodlea.ro

contact@serecodlea.ro
www.SereCodlea.ro

Versiunea Ianuerie 2022 
Pot surveni modificări.




