
Noul  Qube model de perete 
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în întreaga lume. Acest catalog vă prezintă serele 

Halls, gama noastră tradițională englezească, care 

beneficiază de materiale și design modern.

Serele Halls sunt împărțite în două linii de produse, 

Traditional și Qube și fiecare are punctele sale forte, 

calitățile și caracteristicile sale speciale. Gama 

noastră largă de produse are cu siguranță ceva 

pentru dvs., indiferent dacă sunteți un începător sau 

un pasionat de grădinărit experimentat. Puteți găsi 

mai multă inspirație pe SereCodlea.ro .

De asemenea, am dori să vă invităm la Forumul 

Pasionaților de Grădinărit în Seră pe Facebook. 

Acolo puteți găsi inspirație, sfaturi și îndrumări 

pentru viața cu sera dvs. și puteți posta întrebări 

experților noștri. Citiți mai multe la pagina 31. 

Sperăm că doriți să vă alăturați.

Bucurați-vă de noua dvs. seră!

Juliana & Echipa SereCodlea.ro

Nu există nimic mai bun decât să recoltezi fructele 

muncii tale, ceea ce este destul de literal când vine 

vorba de sere. Propriile roșii, castraveți, ardei iuäi și 

ierburi cultivate în casă pur și simplu au un gust mai 

bun decât cele pe care le cumpărați dintr-un 

supermarket și, de asemenea, puteți fi sigur că nu au 

fost pulverizate cu pesticide sau expediate din întreaga 

lume. Recolta este a ta – de la fermă la furculiță.

Atunci când vă alegeți sera, este o idee bună să luați în 

considerare cu atenție pentru ce doriți să utilizați sera 

și – rețineți – nu am avut niciodată un client care să-și 

fi dorit o seră mai mică decât cea achiziționată. 

Trebuie să existe suficient spațiu pentru sera în 

grădina dvs., dar niciodată nu poți avea prea mult 

spațiu în interiorul serei tale.

Juliana Drivhuse A/S este compania din spatele a trei 

dintre cele mai distinse mărci de sere – Halls, Juliana 

și Gabriel Ash. Aceste game oferă sere pregătite 

pentru orice grădină și stil de viață. Fabricate în 

Danemarca, Anglia și China, aceste sere sunt vândute

Visați să deveniți proprietar de seră?
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Serele Halls sunt disponibile cu trei tipuri de geamuri diferite, iar 
diferitele modele sunt disponibile în aluminiu, vopsite cu pulbere verde 
și/sau negru. Pe diferitele pagini găsiți opțiunile disponibile.

Profile cu sticlă 
horticolă
(clasic)

Profile cu sticlă 
securizată

(frumusețe)

Profile cu
policarbonat

(izolare)

Sub diferitele tipuri de geamuri găsiți codul produsului respectiv

Halls Catalogue 2022



4

Halls Qube
Qube este o gamă nou dezvoltată de sere care a fost 

lansată de curând. La Juliana, ne mândrim cu 

designul și dezvoltarea de sere, iar scopul seriei Qube 

a fost acela de a crea un design modern și simplu, 

care are și câteva caracteristici unice. Profilele cu 

secțiune pătrată care dau numele serelor oferă o 

rezistență unică în ciuda designului ușor, unde sticla 

aproape că „plutește”. În acest fel, Qube este o seră 

elegantă care, cu designul său ușor și atemporal, se 

integrează în mediul în care este construită. Credem 

că Qube este un clasic modern pe care îl puteți 

personaliza și astfel puteți crea propriul spațiu 

exterior unic. Toate serele Qube sunt fabricate din 

aluminiu vopsit cu pulbere neagră și se livrează cu 

sticlă securizată, care asigură aspectul raționalizat și 

conferă rezistență serei, asigurând în același timp o 

vedere neîntreruptă atunci când vă aflați în seră. 

Sticla este prevăzută cu o bandă cu două fețe 
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și capac de geam, care se așează deasupra s ticlei și 

contribuie la aspectul elegant. Serele sunt construite cu 

un design revoluționar al ușii pe glisoare, care oferă o 

ușă puternică, care alunecă lin și ușor. Linia Qube 

constă din sere de sine stătătoare Qube și Qube+ cu o 

ușă glisantă simplă sau dublă și Qube Lean-to 

concepute pentru pereți. Halls Qube este produsă în 

fabrica noastră din Odense, Danemarca.

Halls Qube este sera perfecta pentru cei care isi doresc 

o sera robusta, care sa aiba si un aspect usor si elegant.

Sera va deveni un spațiu modern de creștere în

grădina dumneavoastră, care poate fi folosit și ca

spațiu de relaxare. O alegere puternică într-un cadru

frumos.

În paginile următoare, puteți citi despre numeroasele 

caracteristici și funcții speciale pe care le obțineți cu 

Halls Qube.

QUBEQUBE
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Halls Qube vă oferă:

O seră cu un design ușor și atemporal, care se îmbină 

cu împrejurimile. Are un aspect simplu care poate fi 

subtil sau poate să iasă în evidență, totul se reduce la 

decor și la modul în care este folosit – un clasic pe care 

îl puteți personaliza și în care vă puteți crea propriul 

spațiu exterior unic.

Un spațiu solid cu profilele noastre cu secțiune nou 

dezvoltate, care asigură o seră durabilă, care poate 

gestiona chiar și condițiile meteorologice extreme, 

cum ar fi furtuna și ploaia torenţială. Profilele unice 

sunt construite astfel încât să optimizeze rezistența 

aluminiului. Acest lucru înseamnă că este utilizat mai 

puțin aluminiu pentru fiecare profil, dar rezistența 

este aceeași ca și la alte profile mai tradiționale. Astfel 

obțineți o seră puternică și solidă, cu un aspect ușor și 

elegant.

Un design revoluționar al ușii glisante vă oferă o ușă 

puternică, care alunecă ușor. Ușa folosește glisoare și 

este construită pentru a se asigura că nu se blochează
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sau sare din șină. De asemenea, construcția face 
ușa foarte puternică și atunci când este închisă 
este la același nivel cu sera și contribuie la 
finisajul elegant.
Pragul scăzut permite accesul ușor și facilitează 
circulația într-o roabă mică sau cărucior.

Pentru a demonstra rezistența designului, am 
testat sera într-un tunel de vânt pentru a vă 
convinge. Pe SereCodlea.ro puteți vedea 
filmarea. 

Scan and see
wind tunnel

QUBEQUBE
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Sticla este montată folosind capace, asigurând 

un finisaj frumos. Capacul este o alternativă 

îngrijită la cleme, care dăunează esteticii 

generale și permit să se acumuleze murdăria în 

jurul lor.

Jgheaburi late pentru cantități mari de ploaie și 

gata pentru conducte de scurgere opționale de 

40 mm. Este un avantaj să poți transporta 

cantități mai mari de apă de ploaie și, de 

exemplu, să o colectezi într-un vas de apă și să o 

folosești pentru udare. Acest lucru este grozav 

atât pentru mediu, cât și pentru economisirea 

banilor. Burlanele nu sunt incluse, dar pot fi 

achiziționate separat.
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Sticla securizata de 3 mm ofera siguranta 
sporita si este mai putin probabil sa fie afectata 
de mingi de fotbal sau pietre aruncate de masina 
de tuns iarba. Dacă aveți ghinionul să spargeți 
un geam, acesta se va sparge în bucăți mici, 
reducând astfel în mod semnificativ șansa de 
rănire. Sticla securizată vine în panouri de 
lungime completă care conferă serei un aspect 
închegat și contribuie la senzația de aerisire.

Acoperișul înclinat permite zăpezii să alunece 
rapid, creând în același timp un interior spațios, 
cu mult spațiu pentru lucru.

Există multe modalități de organizare a serei 
cu deschideri automate de aerisire și rafturi și 
mese integrate. Multe dintre accesorii sunt 
integrate în profilele de seră, ceea ce vă permite 
să maximizați spațiul pe care îl aveți și să 
adaugați o dimensiune suplimentară fără a 
compromite aspectul.

QUBEQUBE
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Halls Qube 5,1 m2

Halls Qube 3,9 m2

Qube

Stilul atemporal al Halls Qube este conceput 
pentru a se potrivi cu majoritatea tipurilor de 
grădină și case. A fost creat cu noi profile 
inovatoare care garantează o seră durabilă și 
robustă, dar care, în același timp, au un aspect 
simplu și elegant.

Model 
Qube

L x l 
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălțime coamă 
(cm)

Aerisiri 
acoperiș

Deschidere ușă
(cm)

Suprafața
(m2)

Profile  negre+ 3 mm 
sticlă securizată

66 198 x 198 135 219 1 59,5 3,9 F09816

68 259 x 198 135 219 2 59,5 5,1 F09818

610 321 x 198 135 219 2 59,5 6,4 F09820

Fundație de oțel Neagră
Fundație Qube 66 – 3,9 m2 F06440

Fundație Qube 68 – 5,1 m2 F06441

Fundație Qube 610 – 6,4 m2 F06442

QUBE
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Halls Qube 6,4 m2

QUBE
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Halls Qube+ 6,6 m2

Halls Qube+ 9,9 m2

Qube+

În Halls Qube+ ușa dublă și lățimea 
suplimentară oferă mai mult spațiu și un 
sentiment mai mare de spațiu. Un Halls Qube+ 
este, prin urmare, perfect ca spațiu personal 
confortabil, în care vă puteți scufunda într-o 
carte în timp ce soarele vă încălzește sau poate 
funcționa ca propria grădiniță, unde vă creșteți 
propriile ierburi, castraveți sau fasole.QUBE

Model 
Qube+

L x l
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălțime coamă
(cm)

Aerisiri
acoperiș

Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile negre + 3 mm 
sticlă securizată

88 261 x 261 135 246 2 117,8 6,6 F09862

812 385 x 261 135 246 4 117,8 9,9 F09863

816 508 x 261 135 246 4 117,8 13,0 F09864

Fundația de oțel Neagră
Fundația Qube+ 88 – 6,6 m2 F06443

Fundația Qube+ 812 – 9,9 m2 F06444

Fundația Qube+ 816 – 13,0 m2 F06445
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Halls Qube+ 13,0 m2

Loc pentru idei verzi și proiecte inspirate

QUBE
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Qube model de perete
Serele pentru perete vă permit să utilizați o parte a 

peretelui casei, un șopron sau o parte a terasei pentru o 

seră atunci când visul despre o seră are nevoie de un loc 

unde să crească. În același timp, peretele clădirii 

absoarbe căldura zilei, iar seara căldura este dispersată 

în interiorul serei. Acest lucru prelungește sezonul de 

creștere a plantelor și creează un climat intern mai 

blând pe vreme mai rece.

QUBE
Model 
Qube de perete

L x l 
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălțime coamă
(cm)

Aerisiri
acoperiș

Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile negre + 3 
mm sticlă sec.

Profile 
+ 6 mm polic.

24 127 x 65 189 204 0 64,2 0,8 F09934 -

26 189 x 65 189 204 0 64,2 1,2 F09935 -

68 251 x 188 189 230 2 128,4 4,7 F09936 la acoperiș
612 374 x 188 189 230 2 128,4 7,1 F09937 la acoperiș

Fundația de oțel Neagră
Fundația Qube model de perete 24 – 0,8 m2 F06446

Fundația Qube model de perete 26 – 1,2 m2 F06447

Fundația Qube model de perete 68 – 4,7 m2 F06448

Fundația Qube model de perete  612 – 7,1 m2 F06449

Proiectate

pentru terase,

balcoane și

grădini mici
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NOU
acum ca model de perete

QUBE
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Halls Traditional
Halls Greenhouses a fost fondată în Marea 
Britanie în 1934. Inițial, serele erau produse din 
lemn, dar ulterior Halls a adoptat noul material, 
aluminiul, iar compania a devenit prima care a 
produs în serie sere pentru clienți privați. 
Prin urmare, Halls Traditional este esența 
celebrei tradiții englezești de grădinărit. 
Modelele au fost copiate iar si iar si nu este fara 
motiv, intrucât serele Traditional Halls sunt de 
bună calitate la prețuri accesibile, la un raport 
calitate-preț excelent. Peste optzeci de ani de 
experiență și dezvoltare de produse nu dau greș și 
vă recomandăm cu siguranță originalul.
Majoritatea serelor Halls Traditional sunt 
disponibile în aluminiu argintiu, aluminiu vopsit 
cu pulbere verde sau negru. Pentru majoritatea 
modelelor, puteți alege sticlă horticolă 
tradițională  sticlă securizată sau policarbonat.
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Unele modele selectate se livrează doar cu sticlă 

securizată, iar unele cu sticlă horticolă  sau 

policarbonat. Sticla pentru toate serele are 60 cm 

(2 picioare) lățime – o măsură care este în 

concordanță cu tradiția englezească și definește 

mai multe dintre denumirile produselor.

Produsele au fost dezvoltate de-a lungul mai 

multor ani, iar metodele de montare a sticlei, de 

exemplu, variază de la model la model. De la 

clemele cu arc și clemele de reținere până la 

acoperirea geamului la modelele mai noi. 

Continuăm să dezvoltăm această gamă clasică.

Halls Traditional este pentru cei care preferă o 

seră tradițională în grădină, unde simplitatea și 

autosuficiența sunt primordiale. O alegere sigură 

și perfectă pentru grădinarii începători și 

experimentați.

TRADITIONALTRADITIONAL
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TRADITIONAL

Ușă glisantă cu rulare linăVarianta de culoare neagră

Modelul este disponibil cu 
geam termoizolant din 
policarbonat

Popular

Acest model s-a dovedit a fi bestsellerul nostru 

de-a lungul anilor. Este o seră perfectă pentru 

începători și potrivită pentru grădinile cu 

spațiu limitat. Geamurile din sticlă și 

policarbonat sunt ușor de instalat cu cleme și 

garnitură de geam din cauciuc, iar sera vine cu 

o ușă glisantă care rulează lin și o fereastră  

pentru o ventilație eficientă.

TRADITIONAL
Model 
Popular

L x l  
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălțime coamă
(cm)

Ferestre Deschidere ușă
(cm)

Suprafața
(m2)

Profile  +  
3   mm sticla

Profile + 3 mm
sticla securiz.

Profile +  
4 mm polic.

66 alu 195 x 193 122 196 1 60 3,8 SO0170 70936 SO0206

66 verde 195 x 193 122 196 1 60 3,8 SO8111 SO8112 SO8113

66 negru 195 x 193 122 196 1 60 3,8 F09938 F09940 F09939

86 alu 257 x 193 122 196 1 60 5,0 SO0172 70928 SO0207

86 verde 257 x 193 122 196 1 60 5,0 SO8101 F09895 SO8103

86 negru 257 x 193 122 196 1 60 5,0 F09708 F09894 F09709

106 alu 319 x 193 122 196 2 60 6,2 SO0201 F09896 SO0208

106 verde 319 x 193 122 196 2 60 6,2 SO8131 F09898 SO8133

106 negru 319 x 193 122 196 2 60 6,2 F09579 F09897 F09710

Fundația de oțel Alu Neagru
Fundația Popular 66 – 3,8 m2 SO1693 SO8171

Fundația Popular 86 – 5,0 m2 SO1694 SO8173

Fundația Popular 106 – 6,2 m2 SO1696 F08202

NOU
acum și pe 

negru
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Bucurați-văde culorilegrădinii

TRADITIONAL
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TRADITIONALTRADITIONALTRADITIONALTRADITIONAL
Model 
Universal

L x l
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălțime coamă
(cm)

Ferestre Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile  +  
3   mm sticlă

Profile + 3 mm
sticlă securiz.

Profile + 
4 mm polic.

128 alu 384 x 257 123 230 2 59 9,9 70882 F09900 70934

128 verde 384 x 257 123 230 2 59 9,9 F09941 F09942 F09899

128 negru 384 x 257 123 230 2 59 9,9 F09580 F09924 F09712

Fundația de oțel Alu Negru
Fundația Universal – 9,9 m2 SO1652 F08652

Universal

Halls Universal este o seră spațioasă, cu spațiu 

pentru plante și oameni. Construcția serei este 

întărită cu o coamă robustă a acoperișului. Cu 

ușa glisantă cu rulare lină, care rulează în cadrul 

frontonului, evitați un profil vizibil al suportului 

de ușă.

Sera are două ferestre pentru a asigura o 

ventilație suficientă.

Disponibil cu policarbonat

Spațiu pentru oameni și plante

Cu ușă glisantă
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TRADITIONAL

Magnum

O soluție perfectă pentru grădinarii care caută o 
seră spațioasă. Ușa glisantă dublă oferă acces 
perfect, iar înălțimea generoasă a streașinii 
asigură mult spațiu atât pentru tine, cât și pentru 
plantele tale.

Toate cele trei dimensiuni au patru ferestre 
pentru a asigura ventilația necesară. Magnum 
vine în aluminiu sau cadru verde acoperit cu 
pulbere.
Două dintre mărimi vin și în negru. Alegând 
sticla securizată, obțineți o seră splendidă, care 
amintește de oranjeriile din trecut.

Sera are laturi 
excepțional de înalte

Disponibil cu policarbonat 
izolant

Magnum are întăriri extra Ușă dublă glisantă

Model 
Magnum

L x l 
(cm)

Înălț. streașină
(cm)

Înălț. coamă
(cm)

Ferestre Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile  +  
3   mm sticlă

Profile + 3 mm
sticlă securiz.

Profile + 
 6 mm polic.

108 alu 322 x 257 151 258 4 116 8,3 70886 70918 70917

108 verde 322 x 257 151 258 4 116 8,3 70888 70889 70919

128 alu 384 x 257 151 258 4 116 9,9 70890 70921 70920

128 verde 384 x 257 151 258 4 116 9,9 70892 70893 70922

128 negru 384 x 257 151 258 4 116 9,9 F09944 F09837 F09945

148 alu 446 x 257 151 258 4 116 11,5 70894 70924 70923

148 verde 446 x 257 151 258 4 116 11,5 70896 70897 70925

148 negru 446 x 257 151 258 4 116 11,5 F09671 F09672 F09711

Fundația de oțel Alu Negru
Fundația Magnum 108 – 8,3 m2 SO1651 SO8213

Fundația Magnum 128 – 9,9 m2 SO1652 F08652

Fundația Magnum 148 – 11,5 m2 SO1653 SO8215

NOU

disponibil în 

negru
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Atrium

Halls Atrium este un pavilion foarte inteligent, 
elegant, cu mult spațiu pentru cultivarea legumelor 
sau pentru a fi folosit ca atelier. Imaginația dvs. este 
singura limită a modului în care poate fi folosit 
acest pavilion. Geamul distinctiv dintr-o singură 
foaie de geam lung face o seră frumoasă și elegantă, 
în care câmpul vizual din seră nu este întrerupt de 
geamuri secționate.

Pavilionul este mobilat cu uși glisante duble și trei 
ferestre laterale care se deschid pentru o ventilație 
suplimentară, astfel încât să te simți ca și cum ai sta 
afară, în grădină, dar cu avantajul în plus de a fi la 
adăpost de intemperii și înconjurat de plantele tale.

Halls Atrium vine cu sticlă securizată de 3 

mm pe lateral și geam din policarbonat de 

6 mm pe acoperiș și este disponibil în 

culorile verde și negru vopsit cu pulbere.

Laturile înalte oferă spațiu 
pentru cultivarea tomatelor și a 
plantelor de castraveți

Ușă glisantă cu rulare lină

TRADITIONAL
Model
Atrium

L x l 
(cm)

Înălț. streașină
(cm)

Înălț. coamă
(cm)

Ferestre Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile + 3 mm
sticlă securizată

Profile +  
6 mm polic

Green 325 x 375 182 287 3 92 9,0 SO8802 in roof

Black 325 x 375 182 287 3 92 9,0 F09525 in roof

Fundația de oțel Negru
Fundația Atrium – 9,0 m2 SO8811
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NOUdisponibilpe negru

TRADITIONAL
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The Garden Room

Halls Garden Room oferă o valoare 
excelentă pentru prețul său când vine 
vorba de dimensiunea generală și de 
caracteristici inovatoare.

Cadrul serei

Cadrul tradițional al serei a fost adus din trecut 
în secolul 21 și include mai multă întărire 
pentru a-l ajuta să facă față vremii mai aspre. 
Panta acoperișului a fost mărită pentru a oferi 
mai mult volum de aer în seră și, de asemenea, 
pentru a ajuta la capacitatea de încărcare cu 
zăpadă. Noul jgheab oferă o capacitate mult 
îmbunătățită de colectare a apei pentru a capta 
precipitații mult mai prețioase.TRADITIONAL

Model 
Garden Room

L x l 
(cm)

Înălțime streașină
(cm)

Înălț. coamă
(cm)

Ferestre Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile  +  3  mm  
sticlă securizată

verde 391 x 389 163 276 4 121,8 12,9 F09823

negru 391 x 389 163 276 4 121,8 12,9 F09891

Fundația de oțel negru
Fundația  Garden Room – 12,9 m2 F06482

NOU

disponibil 

pe negru
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Bucură-te de fiecare colț

TRADITIONAL
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Sticlă securizată și capace de prindere
Garden Room este furnizată cu sticlă securizată de 
3 mm pe toată lungimea; cea mai bună alegere când 
vine vorba de vitrarea unei sere. Sticla securizată pe 
toată lungimea elimină suprapunerea normală și, de 
asemenea, poate rezista mai bine la impacturile cu 
viteză mare. Dacă se rupe, se rupe în particule mici, 
făcându-l alegerea ideală într-un mediu orientat spre 
familie. Capacul special fixează sticla pe toată 
lungimea ambelor părți ale fiecărui panou, făcând 
sera mai puternică. De asemenea, oferă un finisaj 
superior, cu avantajul suplimentar de a fi mai ușor 
de curățat.

Cleme de sticlă anti-capilare
Clemele de sticlă anti-capilare îmbunătățesc 
considerabil scurgerea apei de ploaie în jgheaburi; de 
asemenea, reduc la minimum posibilitatea de 
pătrundere a apei prin acțiune capilară, întorcându-
se în interiorul serei. De asemenea, datorită 
designului inteligent, minimizează picăturile interne 
de condens, permițând condensului care se 
acumulează în interiorul acoperișului să se scurgă 
liber pe geamul de sticlă direct în jgheaburi.
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Jgheab de recoltare a apei - îmbinare pe colț

Primul de acest fel; componentă interioară de 

recoltare a apei pentru sere. Acest design 

inovator vă permite să captați apa din 

interiorul serei în două locații..

Aerisiri

Patru orificii de aerisire de pe acoperiș sunt 

furnizate standard pentru a circula și a ventila 

volumul imens de aer conținut în această seră 

mare.

Uși

Ușile în stil umeraș și designul inovator cu prag 

scăzut elimină tradiționala trecere înaltă sau 

obstacolul pentru a intra în seră. Sunt incluse 

ca standard mânerele ușilor de inspirație 

industrială pentru a asigura o funcționare lină.

TRADITIONALTRADITIONAL
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TRADITIONAL

Altan

Popularul model Altan vine în două 

dimensiuni: 0,9 m2 și 1,3 m2. 

Ambele modele vin în aluminiu sau 

vopsite cu pulbere verde sau neagră.

Cu o seră ”la perete” ai o mulțime 

de opțiuni de a folosi balconul sau 

un spațiu mai mic pe terasă pentru a 

crea o oază de verdeață în care să-ți 

cultivi propriile roșii și castraveți.

Model 
Altan

L x l 
(cm)

Înălț. streașină
(cm)

Înălț. coamă
(cm)

Aerisiri Deschidere ușă
(cm)

Suprafață
(m2)

Profile  +
 3  mm sticlă

Profile +
 4  mm polic.

Altan 2 alu 132 x 69 153 182 1 61 0,9 F09196 F09613

Altan 2 verde 132 x 69 153 182 1 61 0,9 70872 F09808

Altan 2 negru 132 x 69 153 182 1 61 0,9 F09946 F09947

Altan 3 alu 194 x 69 153 182 1 61 1,3 F09197 F09614

Altan 3 verde 194 x 69 153 182 1 61 1,3 70876 F09809

Altan 3 negru 194 x 69 153 182 1 61 1,3 F09948 F09949

Fundația de oțel Alu Negru
Fundația Altan 2 – 0,9 m2 70599 F06460

Fundația  Altan 3 – 1,3 m2 70603 F06461

Perfect 
pentru 
grădini 

mici

NOU
acum și

pe negru
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In 2010 Juliana 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.

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.  

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 follow month by month the 

seasonal tasks in the greenhouse. There are many 

articles and blog posts, that are written by profes-

sional 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 answered 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 grand-

children the joy of sowing, growing and harvesting 

or in the wider garden community or at the allot-

ments where working with others is as rewarding 

when harvesting 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 Drivhuse A/S and happy greenhouse owner

Visit the
Greenhouseforum.com

Blog 
Calendar
Column
Articles

It’s
FREE

to 
join

Be a par
t of the 

 greenhou
se

 commu
nity !
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Raft integral și masă pentru serele Qube
O masă acoperită cu pulbere pe toată lungimea oferă spațiu de lucru 
suplimentar, iar un raft negru acoperit cu pulbere oferă spațiu suplimentar de 
depozitare.

Rafturi integrate pentru sere
Raftul integrat pentru seră este 
conceput pentru a fi utilizat pentru 
udarea prin băltire.
F04570 + F04571

Raft pentru plante
Rafturile detașabile cu curele de piele pot 
fi folosite pentru udarea prin băltire.
F04572 + F04573

Suporturi pentru rafturi
Suporturile pentru rafturi sunt soluția 
pentru a monta tipul de raft care se 
potrivește serei tale. F04811 + F04813

Raft aluminiu
Raft din aluminiu F04504

Accesorii
Odată ce v-ați asamblat sera, este timpul să o mobilați și să o stilați, 
astfel încât să vă puteți începe viața în seră. Puteți obține o gamă largă 
de accesorii diferite care se potrivesc cu gama Halls. Mesele și rafturile 
oferă loc de muncă și depozitare indispensabile. Ar trebui să vă gândiți 
și la suportul plantelor, protecție, încălzire, aerisire, temperaturi, 
lumină etc.
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Suport tabletă
Pentru tablete sau 
telefoane. F04849

Capace piulițe
Acoperă într-un mod estetic piulițele 
structurii serei.  F04846

Încălzitor pentru seră
Ajută la creșterea temperaturii în seră 
în zilele reci. F04453

Suport lumânări
Creează o atmosferă unică cu 
lumânări. F04852

Suport ghiveci
Inel metalic pentru ghivece sau alte 
scopuri.
 F04842

Suport saci
Inel metalic mare pentru suportul sacilor.
 F04850

Cârlige
Cârlige suspendare pentru unelte sau 
mănușu. F04845

Lampă LED solară
LAmpa conferă o lumină caldă și 
intimă. F04841

Set sârme 

Un bun suport pentru plante cățărătoare. F04848
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Fundație din oțel
12 cm înălțime cu finisaj galvanizat și 
picioare de ancorare.

Spirale pentru plante
Suport flexibil pentru plante înalte 
precum castraveții și roșiile care au 
nevoie de sprijin. F04905

Suporturi din aluminiu
Folosit la agățat de ex. plante 
în seră. F04716 

Termometru de sol
Indică temperatura solului.  
F04351

Termometru minim-maxim
Pe lângă temperatura actuală, markerii 
arată cât de rece și de fierbinte a fost de 
la ultima citire. F04355

Ventomax

Deschizător automat de ferestre din 
oțel galvanizat. F04011

Univent

Deschizător automat de ferestre din 
aluminiu cu arc dublu. F04031

Kit de irigare
Sistem automat de udare si fertilizare. 
F04201

Tăietor de sticlă
Permite tăierea sticlei horticole. F04844

Plasă de umbrire verde
Asigură umbrirea rapidă și eficientă a 
serelor. R04082 + R04085

Burlan
Burlan pentru colectarea apei pluviale. 
F03845

Jaluzele
Soluție de umbrire simplă și 
detașabilă montată cu ventuze. 
E05119
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1.98m

2.19m

1.98m

1.35m

1.98m

2.19m

2.59m

1.35m

1.98m

2.19m

3.21m

1.35m

2.61m

2.46m

2.61m

1.35m

2.61m

2.46m

3.85m

1.35m

2.61m

2.46m

5.08m

1.35m

1.96m

1.93m 1.95m

1.22m
1.96m

1.93m 2.57m

1.22m
1.96m

1.93m 3.19m

1.22m

1.82 m

0.69 m 1.32 m

1.53 m
1.82 m

0.69 m 1.94 m

1.53 m
2,87m

1,82m

3.75m

2,76m

2.62m 3.89m

2.62m1.29m

1.63m

3.9m

2.58 m

1.51 m

2.58m

1.51 m

2.58m

1.51 m

HALLS QUBE

HALLS TRADITIONAL

2.04 m

0.65 m 1.27 m

1.89 m 2.04 m

0.65 m 1.89 m

1.89 m 2.30 m

1.88 m 2.51 m

1.89 m 2.30 m

1.88 m 3.74 m

1.89 m

Qube 66 · 3,9 m2 Qube 68 · 5,1 m2 Qube 610 · 6,4 m2

Qube+ 88 · 6,6 m2

Qube Lean-to 24 · 0,8 m2

Qube+ 812 · 9,9 m2

Qube Lean-to 26 · 1,2 m2 Qube Lean-to 68 · 4,7 m2

Qube+ 816 · 13,0 m2

Qube Lean-to 612 · 7,1 m2

Popular 66 · 3,8 m2 Popular 86 · 5,0 m2 Popular 106 · 6,2 m2 Universal · 9,9 m2

Altan 2 · 0,9 m2 Altan 3 · 1,3 m2Atrium · 9,0 m2 Garden Room · 12,9 m2 

Magnum 108 · 8,3 m2 Magnum 128 · 9,9 m2 Magnum 148 · 11,5 m2

2,3m

2.57m 3.84m

1.23m

Înălțimile indicate exclud fundația OPȚIONALĂ de 12 cm din oțel.
Qube, Qube+, Qube model de perete  și Garden Room: înălțimile indicate includ fundația OPȚIONALĂ de 12 cm din oțel. 
(Fundația se vinde separat)
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