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Biohort produkter står for højeste kvalitet, funktionalitet og sikkerhed.  
vores kunder værdsætter især, at der er lang holdbarhed og ingen 
vedligeholdelse på vores løsninger til opbevaring.

Biohort redskabsrum har bevist deres holdbarhed i over 45 år med 
udendørsprodukter. vi er en østrigsk produktionsvirksomhed med 
veluddannede medarbejdere, og vi forarbejder kun materialer af høj kvalitet fra 
godkendte leverandører. vores varmgalvaniserede stålplader kommer fra 
anerkendte stålværker i Tyskland og Østrig, som også leverer til de førende 
bilproducenter i Tyskland. Derfor kan vi med god samvittighed yde 20 års 
garanti mod korrosion. 

lad Biohort hjælpe dig med at gøre dine havedrømme til virkelighed uden 
unødvendige bekymringer: Det nye Biohort jordskruefundament kompletterer 
vores personlige rådgivning-, leverings- og montagepakke og giver os mulighed 
for at tilbyde vores kunder en komplet alt-i-én løsning. Se mere på side 4.

Gennemført design og høj østrigsk kvalitetsstandard i forarbejdningen giver 
produkter, som De vil få glæde af i mange år.

Dertil giver vi vores personlige garanti.

Dr. Josef Priglinger 
adm. dir.

Dipl.-ing. Maximilian Priglinger 
adm. dir.

Kære kunde! 

Det er vigtigt for 
Biohort, at De er 

tilfreds – og bliver 
ved med at være det.
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Terrasseskab Romeo®

StoreMax®

highBoard
loungeBox®

hyndeBox

brænDeDepot
WoodStock®
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Jordskruefundament
Fundamentsløsninger
Tekniske detaljer og priser
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alt-i-én lØsning
vi garanterer ikke kun vores kunder en langvarig 
tilfredshed med vores holdbare produkter af høj 
kvalitet. vi ønsker at tilbyde en komplet, integreret 
allround servicepakke.
På denne måde ønsker Biohort personligt at opfylde 
vores kunders behov så hurtigt som muligt, uanset 
størrelsen på det købte produkt.

efter leveringen, kan vores omhyggeligt udvalgte 
netværk af partnere med deres uddannede personale 
tilbyde en professionel monteringsløsning. 

Det nye Biohort jordskruefundament findes til alle 
typer skure og er hurtigere og lettere at montere 
end et dyrt betonfundament. Sammen med vores 
online-værktøjer, f.eks. Casanova®- konfigurator, kan 
Biohort nu tilbyde en komplet alt-i-én servicepakke til 
vores kunder.

Den kompLette Løsning 
fra biohort

frit leveret
leveringstid: inden for 3 uger 
for standard produkter*.
efter ønske leveres direkte til 
kantsten ved privat adresse på 
brofaste øer. Det forudsættes, 
at der er adgang for en lastbil på 
38 t med en bredde på 3 m. 

* undtagen Casanova®

monteringsservice - 
ganske ukompliceret
Biohort videreformidler gerne 
en samarbejdspartner til dig, 
som klarer monteringen profes-
sionelt. vejledende  priser 
på montering findes under 
biohort.com/monteringspriser

jordskrue- 
fundament
Det stabile fundament til 
Biohort Redskabsrum og 
MiniGarage. Det patenterede 
jordskruefundament kan hurtigt 
monteres. Flere oplysninger på 
side 64 og via 
biohort.com/dk/service/
grundlaeggende-tips
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produktkonfigurator
Den nye Biohort 3D-konfigurator 
viser med få klik hvert eneste produkt 
inklusiv det valgte tilbehør.  
Og ikke nok med det: Den praktiske 
3D-funktion muliggør via smartphone 
eller tablet visning af produktet, lige 
hvor du ønsker det i haven. 
biohort.com/dk/service/konfigurator

serviCe & Kvalitet

Kvalitet
- 20 års garanti, for nærmere information se side 71
- Fremstillet af varmgalvaniserede polyamidbelagte 
 stålplader
- Skruer, bolte og hængsler af rustfrit stål i høj kvalitet
- vedligeholdelsesfri i hele sin levetid
- Regntæt

siKKerheD
- Sikret med cylinder lås
- Brændsikre materialer

serviCe
- Fri levering inkluderet i prisen
- Kort leveringstid
- Samlevejledning med fotos / 3D-præsentation 
 for nem montage
- Rådgivning fra Biohort service team
- Monteringsservice efter forespørgsel

stabilitet
- Dobbelt stålplade tykkelse i sammenligning 
 med billigere produkter 
- Optimal konstruktiv udførelse
- Modstår høj snelast – op til 150 kg/m2

- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)

funKtionalitet
- Omfattende standardudstyr 
- Brugervenligt
- Stort udvalg af tilbehør
- Mange funktions - og anvendelsesmuligheder

Dette er 
hvaD vi 
står for!
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Få MeRe  
glæDe  
uD aF Din have
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BiOhORT
reDsKabsrum

08 HighLine®

10 panorama®

12 Avantgarde®

14 europa

16 redskabsrum

22 Casanova®
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ingen

veDlig e holD

 frit

lev eret

garanti

Detaljer: biohort.com

år

highline® str. h2, mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler og dobbelt dør som tilbehør)

redskabsrummet highline® opfylder de 
højeste krav 
Det nye top-produkt for alle, der søger det bedste inden for kvalitet 
og design. Moderne, fladt tag og det integrerede lysindfald under 
taget gør highline® til en fryd for øjet. Til optimal sikkerhed 
medfølger 3-punkts cylinderlås. Døren åbnes og lukkes halvautoma-
tisk ved hjælp af gasdæmper. Og derudover er redskabsrummet 100% 
vedligeholdelsesfrit.

sætter nye 
stAnDArDer 

for teknoLogi 
og Design

Sølv 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Mørkegrå 
metallic

Giver et overdækket areal tilsvarende 
skurets grundmål. Bag- og sidevægge fås 
separat. (se under tilbehør s. 21)

 highline®

str. h3, kvartsgrå metallic
med sidevæg



BiOhORT
reDsKabsrum
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stØrrelser: (uDvenDige mål i Cm. inKl. taguDhæng)

Døråbning: Standarddør (dør anslag højre): 76 x 182 cm (b x h)
Dobbeltdør: 155 x 182 cm (b x h)

Blå markering viser sider med tagrende og indikerer de sider (fra h2 og opefter) hvor sideta-
get kan påbygges. Se mere på side 20.
Stiblet linje viser tagudhæng.

Produktvideo

275

155 str. h1

275

235 str. h3

275

195 str. h2

275

275 str. h4

275

315 str. h5

275

155

str. hs

275

195

str. h2 275

235

str. h3 275

315

str. h5275

275

str. h4

 h
ig

hl
in

e®

forDele

sikkerhed:
  •	3-punkts cylinderlås med rustfrit 
   håndtag

funktionalitet:
  • integreret tagrende inkl. tilslutning 
   til 5/4” slange
  •	Tagrende med integreret løvfang 
   på begge sider
  • Komfortabel åbning af døre med 
   gasdæmper

 standardudstyr:
  • Omløbende lysbånd i akrylglas
  • værktøjsholdere (2 stk.)
  • Redskabsholdere (4 stk.)
  • hylde og vægskinner (hver 2 stk.)

ekstra udstyr på side 18-21

tekniske data og produktinformationer se venligst side 66.

tip: Du kan vende HighLine® fra str. H2 efter eget ønske, og standarddøren kan installeres 
i alle sidevæge. Fra størrelse H4 er placering af dobbeltdøre også muligt i sider.

fra
DKK 15.799,–

inkl. levering
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ingen
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lev eret
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Detaljer: biohort.com

år

skønheden ved naturligt lys
Det omkransende ovenlysvindue, der er fremstillet af akrylglas, 
giver vores nye redskabsskur Panorama® et lyst udseende som gør 
at det, med sit moderne sadeltag, vil passe flot ind i omgivelserne. 
Den dokumenterede Biohort-kvalitet på materialer og håndværk, 
kombineret med udvælgelsen af individuelle udstyrsoptioner samt 
antallet af tilgængelige størrelser, gør Panorama® til det perfekte 
redskabsskur der imødekommer dine høje krav.

mere lys 
inDvenDigt

 panorama®

panorama® str. p2, mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler og blomsterkasse FloraBoard som tilbehør)

str. p2, kvartsgrå metallic
Fra og med str. P2 kan standard 
døren indbygges i alle sider.  

Sølv
metallic

Kvartsgrå
metallic

Mørkegrå
metallic
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BiOhORT
reDsKabsrum

stØrrelser: (uDvenDig mål i Cm. inKl. taguDhæng)

Døråbning: Standarddør (dør anslag højre): 76 x 182 cm (b x h) - fra størrelse P2 kan 
standarddøren også indbygges i siden. 
Dobbeltdør: 155 x 182 cm (b x h) - fra størrelse P4 kan dobbeltdøre også indbygges i 
siden.

Stiblet linje viser tagudhæng.
 pa

n
or

am
a®

str. p1

273

158 str. p2

273

198

str. p3

273

238 str. p4

273

278 str. p5

273

318

tekniske data og produktinformationer se venligst side 66.

forDele

sikkerhed:
  •	3-punkts cylinderlås med 
   rustfrit håndtag

funktionalitet:
  • integreret tagrende inkl. tilslutning til 
   5/4” slange
  • Tagrende med integreret løvfang på 
   begge sider
  • Komfortabel åbning af døre med 
   gasdæmper

standardudstyr:
  • Omløbende lysbånd i akrylglas
  • værktøjsholdere (2 stk.)
  • Redskabsholdere (4 stk.)
  • hylde og vægskinner (hver 2 stk.)

ekstra udstyr på side 18-21

Produktvideo

fra
DKK 14.999,–

inkl. levering
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lev eret
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Detaljer: biohort.com

år

redskabsrum med skrå taghældning 
i top kvalitet
avantGarde® gør sit navn ære. Det er et særdeles stabilt 
redskabsrum i metal, som fuldt ud lever op til moderne arkitektur. 
Det formfuldendte design og de mange praktiske fordele gør daglig 
brug til en ren fornøjelse. Redskabsrummet skal ikke vedligeholdes i 
hele sin levetid. Derved spares både penge og kostbar fritid.

tiL moDerne 
arKiteKtur

avantgarde®

avantgarde® str. a5, kvartsgrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler 

og dobbelt dør som tilbehør)

Kvartsgrå
metallic

Sølv
metallic

Mørkegrå
metallic

str. a3, sølv-metallic 
med smallere dobbeltdør
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BiOhORT
reDsKabsrum

Løsninger  tiL
haven

stØrrelser: (Cm, uDvenDig mål inKl. taguDhæng)

Døråbning: Standarddør (dør anslag højre): 76 x 182 cm (b x h)
Dobbeltdør a1-a4: 139 x 182 cm (b x h) 
Dobbeltdør a5-a8: 155 x 182 cm (b x h) - fra størrelse a7 kan dobbeltdøre også indbygges i 
siden. 
Stiblet linje viser tagudhæng.

 a
va

n
tg

ar
De

®

tekniske data og produktinformation se venligst side 67.

forDele

sikkerhed: 
  •	3-punkts cylinderlås med rustfrit 
   håndtag

funktionalitet: 
  • integreret tagrende inkl. tilslutning 
   til 5/4” slange
  • Komfortabel åbning af døre med 
   gasdæmper
  
standardudstyr:
  • Ovenlys med akrylglas og tagudhæng
  • værktøjsholdere (2 stk.)
  • Redskabsholdere (4 stk.)
  • hylde og vægskinner (hver 2 stk.)

260

180
220 str. a5

260

260300 str. a7

260

340
380

str. a8

Produktvideo

260

220260 str. a6

ekstra udstyr på side 18-21

180

220 180str. a1

180

260 220
str. a2

180

300 260str. a3

180

380 340
str. a4

str. a2

fra
DKK 11.399,–

inkl. levering
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Detaljer: biohort.com

år

alt på sin rette plads med denne 
biohort klassiker
Den har vist sit værd i årtier – og er fortsat lige aktuel! Der er 
allerede solgt mere end 150.000 eksemplarer ”europa” – det 
vidner om høj stabilitet, holdbare materialer og dertil kommer, at 
modellen ikke skal vedligeholdes. Den funktionelle indretning letter 
arbejdet og holder orden. Omfattende standardudstyr og et 
gennemtænkt tilbehørsprogram opfylder alle ønsker.

Kvalitet tiL 
fAvorAbeL 

pris

europa

europa str. 3,kvartsgrå metallic
(med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)

Sølv
metallic

Kvartsgrå
metallic

Mørkegrå
metallic

Mørke 
grøn
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BiOhORT
reDsKabsrum

stØrrelser: (uDvenDig mål i Cm. inKl. taguDhæng)

Døråbning: 135 x 170 cm (b x h) - dobbelte fløjdøre kan også placeres til venstre eller 
højre i forhold til midten af redskabsrummene i 2a til 7. Døre kan også indbygges i 
sidevæggene på redskabsrum str. 4, 5, 6 og 7.
Stiblet linje viser tagudhæng.

 e
ur

op
a

tekniske data og produktinformation se venligst side 68.

forDele

sikkerhed: 
  • 2-punkts cylinderlås 

funktionalitet: 
  • integreret tagrende inkl. tilslutning 
   til 1” slange
  • Tilbygninger fås som specialordre 
   (se tilbehør på side 20)
  
standardudstyr:
  • integreret organisatorsystem på 
   dørenes indvendige side 
   (inkl. 6 ophængningskroge)
  • Redskabsholdere (4 stk.)
  • hylde og vægskinner (hver 2 stk.)
	 	 •	2	ekstra	monteringsvinkler	til 
   vægmontering medfølger 
   (ved str. 2a og 4a)
  • Stormkrog til fastholdelse af åbne døre

Produktvideo

316

244

172

244

244

172

316

316

244

228

156

84
156

84

300

228

300

156

str. 1

str. 3 str. 4 str. 4a

str. 5
str. 6 str. 7

str. 2
str. 2a

ekstra udstyr på side 18-21

fra
DKK 6.199,–

inkl. levering
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ingen
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lev eret

garanti

Detaljer: biohort.com

år

smukt skab med stor nytteværdi
når det kniber med pladsen, så har redskabsrummet sin 
berettigelse i haven, på terrassen, i garagen eller på balkonen, hvor 
det holder orden på redskaber og giver dem ly for vejret, uden at 
tage ret meget plads. Med et Biohort redskabsrum kan du opbevare 
dine haveredskaber, børnenes legesager og lignende sikkert og godt 
beskyttet mod vejr og tyveri. Takket være sin kompakte størrelse og 
elegante design er redskabsrummet let at integrere i omgivelserne.

småt 
men 

goDt

redskabsrum

redskabsrum str. 230, kvartsgrå metallic
(med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)

Sølv
metallic

Kvartsgrå
metallic

Mørkegrå
metallic

Mørke 
grøn

str. 90, mørkegrå metallic
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BiOhORT
reDsKabsrum

stØrrelser: (uDvenDige mål i Cm)

Døråbning: Str. 90: 65 x 170 cm (b x h), Str. 150 og 230: 135 x 170 cm (b x h)

 r
eD

sK
ab

sr
um

tekniske data og produktinformationer se venligst side 68.

forDele

  • usynlig, integreret ventilation
  • Regntæt

sikkerhed: 
  • 2-punkts cylinderlås 
   
standardudstyr:
  • integreret organisatorsystem på 
   dørenes indvendige side 
   (inkl. 6 ophængningskroge)
  • Redskabsholdere (4 stk.)
  • hylde og vægskinner (hver 2 stk.)
  • Stormkrog til fastholdelse  
   af åbne døre

Produktvideo

182,5

83 93

str. 90

182,5

83 227

str. 230

182,5

83 155

str. 150

ekstra udstyr på side 18-21

fra
DKK 4.399,–

inkl. levering
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01 redskabsholdere
 Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.  
 4 stk. medfølger som standardudstyr.

02 hylde/vægskinner
 Standardudstyr: 2 hylder (dybde: 24,5 cm) og 2 vægskinner. 
 Supplerende hylder med hhv. 24,5 cm og 43,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.

03 værktøjsholdere
 Standardudstyr: 2 værktøjsholdere
 På indersiden af dørfløjen. Max. 4 stk. værktøjsholder pr. dørfløj mulig.

04 Krogsæt
 Sæt bestående af en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt 
 en vægskinne, som er monteret i to vægskinner*.

05 elkabel tilslutningspanel
 Diskret og skjult kabelføring til enkel og let montering af kontakter i valgfrie positioner. (ekskl. viste el-artiker)

06 leD-lysarmatur
 Batteridrevet lys med bevægelsescensor og permanent lysknap; magnetisk fastgørelse mulig inkl. uSB kabel

07 Cykelholder “bikemax”
 Redskabsrum europa: 6 mulige højde indstillinger for cykler op til 26”, Redskabsrum avantGarde®, highline®, 
 Panorama®: 8 mulige højde indstillinger for cykler op til 29” Cykellåsanordning integreret.

08 Cykelstativ “bikeholder”
 Optimal parkering af cykler med justerbare klemmebøjler. Bundplade hænges ind på 2 reolskinner*. 
 hurtig og nem fiksering af cykeldæk, maks. 3 cykler per „bikeholder“.

09 tilkørselsrampe
 Til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin; Kun mulig ved dobbeltdøre og aluminium 
 gulvramme. Max. belastning 200 kg, længde: 135 cm

10 Klapbord
 Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner*. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. 
 Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm

11 ophængningskurv
 ideel til at opbevare små ting i. inkl. vægskinne til at hænge på 2 vægskinner* . 
 Kurven er fremstillet af flettet sort polyester. Str.: B 67 x D 34 x h 20 cm

12 floraboard
 To skinner i samme farve som redskabsrummet er monteret på yderside af væggen og blomsterkasserne 
 hænges herpå i ønsket højde. Plastikindsats, for let beplantning er inkluderet som standard. 

stanDarD 
uDstyr

eKstra 
uDstyr

hi
gh
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ne
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* vægskinner ikke inkluderet i levering.
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06 leD lys05 elkabel tilslutningspanel

02 hylde/vægskinner01 redskabsholdere

04 Krogsæt 

03 værktøjsholdere

tekniske data og produktinformationer se venligst side 66-70.

ti
lb

eh
Ør

07 Cykelholder „bikemax“ 08 Cykelstativ „bikeholder“ 09 tilkørselsrampe

10 Klapbord 11 ophængningskurv 12 blomsterkasse floraboard
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13 sidetag
 Sidetag til sammenbygning med highline® (fra og med str. 2) på siden med tagrende – på én side eller begge 
 sider – alt efter hvilken løsning som ønskes. Dette giver et overdækket areal tilsvarende skurets grundmål. 
 aluminiums stolpebeslag med mulighed for højdejustering. nedløbsrør er inkluderet.

 Sidetag for europa Redskabsrum kan monteres på begge sider. Sætter inkludere alle nødvendige 
 beslag samt nedløbsrør. (ikke muligt ved str. 1 og str. 2a)

14 vindueselement
 Komplet sidevægs-element med metalramme og oplukkeligt vindue (klar plast) 
 tillader ekstra dagslys i redskabsrummet (vinduesåbning 50 x 58 cm).

15 sidevægge til redskabsrum highline®-sidetag
 efter eget valg kan du montere bagvægge og/eller sidevægge på sidetaget på dit highline ® 
 (fra str. h2) De fås i farver, der matcher redskabsrummet.

16 nedløbsrør-sæt
 2 stk. nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, inkl. alle nødvendige fittings.

17 jordskruefundament
 Det patenterede system med integreret vandbarriere består af aluminium skinner og gulvplanker monteret 
 oven på jordskruer. ideelt egnet til montage på ujævne overflader og skråninger med en hældning på op 
 til 10%. Se mere på side 64. 

18 aluminium gulvramme
 Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament - på ujævn grund 
 (f.eks. græsplæne). De medfølgende jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.

19 aluminium gulvpaneler
 Kvalitetsplader i riflet aluminium består af 1-5 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. 
 Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.

20 ekstra dør
 For at gøre redskabsrummet tilgængelig fra 2 sider, kan der indbygges en ekstra dør i sidevæggen. 
 Som standard leveres til sidedøren en 3-punkts lås, gasdæmper beslag og 2 værktøjsholdere samt 
 anslagsplade. Bemærk døranslag kun til højre side.

 Det er muligt at udstyre redskabsrummet „europa“ med ekstra standarddøre (i sidevæggene). 
 Desuden kan der bestilles en ekstra bred dør med dimensionerne 171 x 170 cm som supplement til eller 
 som erstatning for standard døren i Biohorts redskabsrum. (OBS: kan ikke indbygges centreret i sidevæggen)

21 Dobbeltdør
 ved at tilføje en venstre dørfløj bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. 
 Den 2. dørfløj er indvendig forsynet med drejelås og gasdæmper. 

22 forlængelse af redskabsrummet
 Der fås tilslutningsmoduler til redskabsrum med bredde på hhv. 244 cm og 316 cm. Med disse 
 moduler kan flere redskabsrum bygges sammen til en lang enhed. Gavlene i begge rum understøttes 
 i samlingspunktet af metal sektioner; bemærk venligst at frihøjde her kun er 170 cm (samme højde som døre). 
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21tekniske data og prodtktinformation se venligst side 66-70. 
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15 sideelementer til sidetag highline®

14 vindueselement

20 ekstra dør / 22 forlængelse af redskabsrummet

13 sidetag redskabsrum highline®/europa

20 ekstra dør / 21 Dobbelt dør

16 nedløbsrør sæt

20

22

17 jordskruefundament 18 aluminium gulvramme 19 aluminium gulvpaneler

se flere  fundaments- løsningerpå side 64
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Detaljer: biohort.com

år

tilbygning i topkvalitet 
med isolerede sidevægge
uanset om det er som redskabsrum, som værksted eller sau-
na – vil det isolerede design-anneks Casanova® bevise, at dets 
unikke fleksibilitet kombineret med et bredt udvalg af tilbehør 
gør det til den ideelle løsning til opfyldelse af dine drømme. 
uanset om du leder efter et praktisk opbevaringsrum, et vinterskjul 
for dine haveplanter eller som en fredelig udendørs oase: 
Casanova®'s unikke kvalitet kan hjælpe dig med at realisere dine 
drømme.

skræDDersy-
et tiL Dine 

inDiviDuelle 
ØnsKer

Tilbygning Casanova®

Sølv
metallic

Casanova® 3x4, mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler, dobbeltdør, 

forberedelse til ekstern belysning og 2x glaselementer som tilbehør)

Casanova® 3x4,
mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, 2 glaselementer
udvendigt lys og sauna som tilbehør)

Mørkegrå
metallic

i s o l e r i n g

40 mm væg
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forDele

  • Sandwichelement med isoleret Styropor 
   kerne (ePS20, 40 mm)

sikkerhed:
	 	 •	3-punkts cylinderlås med rustfrit håndtag
	 	 • Tag- og snelast op til 215 kg/m2  
    (dog nedsat ved evt. grønt tag)

funktionalitet:
	 	 • let at opvarme takket være isoleringen 
   u værdi for sidevægge: 0,76 W/(m2K)
	 	 • Døre fås som højre- eller venstrehængt 
   efter ønske
	 	 • Stort udvalg i tilbehør
	 	 • udluftning via det oplukkelige 
   akrylglas-ovenlys
	 	 • Komfortabel åbning af døre med gasdæmper

 

stØrrelser (uDvenDige mål i Cm. inKl. taguDhæng)

Døråbning: Standarddør 90 x 198 cm (b x h)
Dobbeltdør: 187 x 198 cm (b x h)

Stiblet linje viser tagudhæng.

Tekniske data og produktinformation se separat brochure.

tip: Dørene kan placeres på alle sider

23
0

330

CasaNova® 
3 x 2

33
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330

CasaNova® 
3 x 3

43
0

330

 

CasaNova® 
3 x 4
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330

CasaNova® 
3 x 5
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CasaNova® 
3 x 6 63
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CasaNova® 
4 x 6

53
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CasaNova® 
4 x 5
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430

CasaNova® 
4 x 2

43
0

430

CasaNova® 
4 x 4

Casanova® 3x3, 
mørkegrå metallic
(med ekstra dør, dreje- og kip vindue 
og tophængt garageport som tilbehør)

Casanova® 3x5, mørkegrå metallic
(med glaselement som tilbehør)

Produktvideo
eKstra 

broChure 
bestilles på

www.biohort.com

K
o

n f i g u r e r b a
r

in

DiviDuelt

Konfigurer din Casanova® nu!
www.biohort.com/dk/3d-configurator

fra
DKK 64.290,–

inkl. levering



24



25

BiOhORT
uDenDØrs opbevaring

eT 
SPØRGSMål 
OM stil 26 terrasseskab

 romeo®

28 storemax®

30 Highboard

32 Loungebox®

34 Hyndebox
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Detaljer: biohort.com

år

Terrasseskab romeo®

smalt og rummeligt
Romeo® skaber ekstra plads uden selv at optage meget. Med ind-
bygget hyldesystem og ved hjælp af de letlukkende døre med gas-
dæmper og de mange andre typiske Biohort detaljer forkæler dette 
terrasseskab alle altaner og terrasser. 

terrasseskab romeo® str. m, sølv metallic

Sølv 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Mørkegrå 
metallic

mere plaDs 
tiL Det

væsentLige

fra
DKK 6.999,–

inkl. levering
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stØrrelser (Cm)

Døråbning: 103 x 131 cm (b x h)

hyldesæt (2 stk.)
varmgalvaniserede stålhylder (61 x 43 cm) -
fås som ekstra tilbehør 
til hylderne, der følger med som standard.

tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
	 	 • usynlig, integreret ventilation

sikkerhed:
	 	 • 3-punkts cylinderlås

funktionalitet:
  • Komfortabel åbning af døre med gasdæmper

standardudstyr:
  • hylder (2 stk.) og vægskinner (3 stk.)
  • vægsystem med 6 kroge til indersiden 
   på begge dørfløje

eKstra uDstyr

132

140

57

str. m

132

140

87

str. l
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Detaljer: biohort.com

år

nyd haven mest muligt
haven er et fristed - i hvert fald når den er i orden. Maximale 
muligheder på minimal plads. Pladsen kan tilpasses individuelt 
med de forskellige hyldetyper som ekstraudstyr. uanset om det an-
vendes til garage til plæneklipperen, opbevaring til haveredskaber eller 
opbevaring til hynder – bag det 2-delte åbningssystem er der plads 
til alt!

UDvenDigt  
Design  

 inDvenDigt 
pLADs

storemax® str. 120, kvartsgrå metallic

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Sølv 
metallic

storemax® str. 120, kvartsgrå metallic
med hjørne hyldesæt

storemax®

fra
DKK 8.799,–

inkl. levering



bioHort
uDenDØrs opbevaring

29

st
or

em
ax

®

tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

190

136

97

str. 190

163

120

78

str. 160

117

109

73

str. 120

eKstra uDstyr

mellemhylde
(passer kun til str. 160 og 190) 
2-delt, varmtgalvaniseret plade med støt-
te, kan klare op til ca. 100 kg; kan også 
anvendes som 2-delt hylde: kan reguleres 
i 5 positioner i højden, nem at montere 
også på et senere tidspunkt.

hyldesæt
(passer kun til str. 190) 
2 hylder (72 x 24,5 cm) og 
2 vægskinner.

hjørne hyldesæt
(passer kun til str. 120 og 160)
2 varmtgalvaniserede stål hylder 
(trekantede), med støtter, kan reguleres 
i 5 positioner, nem at montere også på et 
senere tidspunkt uden brug af ekstra 
værktøj, kan monteres til venstre eller højre

hvis hele StoreMax® skal 
åbnes, glider jalousilågen 
i front med bagud.

Den øverste jalousilåge 
kan åbnes separat

Produktvideo

stØrrelser (Cm)

forDele

  • Regntæt
  • Jalousilåger og styreskinner fremstillet 
   af eloxeret aluminium

sikkerhed:
	 	 • 2-punkts cylinderlås

funktionalitet:
  • let at åbne/lukke ved hjælpe af 
   fjederbetjent lukkemekanisme

standardudstyr:
	 	 •		2	værktøjsholder	til	indersiden	på 
   sidevæggene
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Detaljer: biohort.com

år

highboard

multitalent til opbevaring
highBoard rummer utroligt mange løsningsmuligheder i kraft 
af dobbeltdør og låg til åbning: Opbevaring af hynder eller  
haveredskaber – eller som et ideelt supplement til udendørs  
køkken – alt beskyttes – i fin orden – mod vind og vejr.  
Den flotte optik er udviklet af industrielle designere og garanterer 
blikfang påterrassen.

bliKfang 
på terrAssen

highboard str. 160, mørkegrå metallic
(med værktøjsholder og mellemhylde som tilbehør)

Sølv 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Mørkegrå 
metallic

highboard str. 160, sølv metallic
med mellemhylde

fra
DKK 12.299,–

inkl. levering
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84200

127

str. 200

70160

118

str. 160
stØrrelser (Cm)

Døråbning: Str. 160: 140 x 100 cm (b x h), 
Str. 200: 167 x 110 cm (b x h)

eKstra uDstyr

Tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • usynlig, integreret ventilation
  • låg af aluminium

sikkerhed:
	 	 • vriderhåndtag med
   cylinderlås

funktionalitet:
  • Komfortabel åbning af låg og døre med 
   gasdæmper

standardudstyr:
  • holder til låg for affaldsspande (3 stk.)

Produktvideo

mellemhylde
Sølv metallic, kan indstilles i 9 forskellige 
højder. let af montere og giver mange 
anvendelsesmuligheder (f.eks. som 
gennemgående hylde eller som reol). 
Bæreevne: 50 kg

værktøjsholdere
På dørens inderside. 
Max. 2 stk. værktøjsholder pr. dørfløj 
mulig. 

ophængningskurv
Kurven er fremstillet af flettet sort poly-
ester og er simpelt placeret på rammen. 
Kapacitet på 10 kg.

opbevaringsnet til låg
Til opbevaring af småting. nem at 
montere på indersiden af låget, (inkl. 
materialer til fastgørelse).
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Detaljer: biohort.com

år

loungebox®

Design opfylder høje krav
loungeBox® er det perfekte rum til opbevaring af havehynder og 
mange andre ting, som ellers ikke har nogen plads. Den elegante 
optik får designboxen til at passe perfekt på enhver terrasse.

stiLfULD  
eleganCe

loungebox® str. 160, mørkegrå metallic

Sølv 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Mørkegrå 
metallic

str. 160, mørkegrå metallic

fra
DKK 7.899,–

inkl. levering



bioHort
uDenDØrs opbevaring

33

lo
un

ge
bo

x®

stØrrelser (Cm)

eKstra uDstyr

ophængningskurv
Kurven er fremstillet af flettet sort 
polyester og er simpelt placeret på 
rammen. Kapacitet på 10 kg.

tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

forDele

  • Regntæt 
  • usynlig, integreret ventilation
  • låg af aluminium

sikkerhed:
	 	 • vriderhåndtag med
   cylinderlås

funktionalitet:
	 	 • Komfortabel åbning af låg 
   med gasdæmper

Produktvideo

opbevaringsnet til låg
Til opbevaring af småting. 
Placeres nemt på lågets inderside 
(inkl. materialer til fastgørelse). 

70160

83,5

str. 160

84200

88,5 str. 200
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Detaljer: biohort.com

år

hyndebox

til have og camping udstyr
Skaffer effektivt plads til alt, der egentlig ikke var plads til. God til 
havehynder, klapstole, legetøj, sports- og camping udstyr osv. 4 
størrelser – 5 farver – så alle behov kan opfyldes. en løsning, der 
varer ved - takket være de gode materialer i høj kvalitet.

eLegAnt  
og lang 

holDbarheD

Hvid Sølv 
metallic

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Bronze 
metallic

hyndebox str. 160high, kvartsgrå metallic

fra
DKK 2.599,–

inkl. levering
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stØrrelser (Cm)

eKstra uDstyr

ophængningskurv
Kurven er fremstillet af flettet sort 
polyester og er simpelt placeret på 
rammen. Kapacitet på 10 kg.

Tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

forDele

  • Regntæt 
  • usynlig, integreret ventilation

sikkerhed:
	 	 • 2-punkts cylinderlås

funktionalitet:
	 	 • Komfortabel åbning af låg 
   med gasdæmper

opbevaringsnet til låg
Til opbevaring af småting. nem at 
montere på indersiden af låget, 2 net 
kan placeres ved siden af hinanden i 
hyndebox 180.

Produktvideo

101

61

46

71

134 62

str. 130
str. 100

79159

83

str. 160high

79181

71

str. 180

tip: Også ideel til 
pakkeopbevaring!

pakke-box kit 
hængelås, låsebeslag og sikkerhedskabel i 
rustfri stål samt navneskilt
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CyKelopbevaring

JeG eR Så 
GlaD 
FOR Min 
CyKel

38 minigarage

40 storemax®

42 Highboard
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Detaljer: biohort.com

år

minigarage

multifunktionelt vidunder 
til opbevaring uden krav om tilladelse*
i minigaragen kan du ideelt opbevare 2 cykler eller haveredskaber og 
havemøbler osv. Med en højde på bare 145 cm ligger den grundlæg-
gende ikke under for et krav om byggetilladelse*. Det intelligente skin-
nesystem (ekstraudstyr) gør det lettere at placere cyklen: Baghjulet 
stilles på gulvskinnen, cykelstyret hænges i den udtrækkelige øvre 
skinne, skub ind, færdig! Det udtrækkelige reolsystem med 2 gulve (150 
cm lange) yder værdifuld tjeneste til opbevaring af haveredskaber. 
Minigaragen - multifunktionel anvendelse, moderne i designet.

LiLLe meD 
stor 

anvenDelse

Sølv 
metallic

Mørkegrå 
 metallic

stØrrelse (Cm)

Døråbning: 
103 x 131 cm (b x h)
indvendig mål: 
117 x 195 x 137 cm (b x d x h) 

203122

145

minigarage, sølv metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler, hængeskinne til cykel og reolsystem som tilbehør) 

* vær venligst opmærksom på at overholde de gældende regler, der hvor du befinder dig.

DKK 8.799,–
inkl. levering
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Produktvideo

eKstra uDstyr

reolsystem 
udtrækkelig, bestående af to galvaniserede 
hylder inkl. førerskinne (mål på hylde: B 43 
x D 150 x h 5 cm, justerbar i højden 
Belastning maks. 15 kg per hylde.

hængeskinne til cykel
udtrækkelig, med førerskinne ved gulvet, 
for en bekvem ind- og udkørsel af 
cyklen. Maks. 2 hængeskinner muligt.

alu gulvramme / alu-gulvpaneler
aluminiumsgulvrammen giver MiniGaragen 
den nødvendige stabilitet selv på ujævn 
grund. De elegante og funktionelle 
kvalitetsgulvplader i aluminium kan kun 
monteres forudsat, at der er udlagt 
aluminiumsgulvramme.

jordskruefundament
Det patenterede system med integreret 
vandbarriere består af aluminium skinner 
og gulvplanker monteret oven på jordskruer. 
ideelt egnet til montage på ujævne 
overflader og skråninger med en hældning 
på op til 10%. Se mere på side 64. 

Tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • usynlig, integreret ventilation

sikkerhed:
	 	 • 3-punkts cylinderlås

funktionalitet:
	 	 • Komfortabel åbning af døre med 
   gasdæmper

standardudstyr:
  • vægsystem med 6 kroge til indersiden 
   på begge dørfløje

minigarage 
med reolsystem

minigarage 
med 2 reolsystemer

minigarage 
med 2 hængeskinner til cykel 
og elkabel tilslutningspanel

minigarage  
med reolsystem og 
hængeskinne til cykel 

tip: Fås også med elkabel tilslutningspanel.
 Se mere på side 18.
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gør en god figur
lige foran dit hus, klar med det samme: Den regntætte opbevaring 
til din cykel. StoreMax med "cykelholder" giver maximal plads - op-
timalt til 2 cykler. Jalousilågerne åbnes nemt og hurtigt med 2-vejs 
rullesystem. Sikret med cylinderlås.

UD Af skAbet 
springer  

CyKelglæDe

storemax® str. 190, sølv metallic

storemax®

storemax® str. 190, sølv metallic 
med cykelstativ sæt "bikeholder"

Sølv 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Mørkegrå 
metallic

garanti

Detaljer: biohort.com

år

fra
DKK 13.099,–

inkl. levering
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eKstra uDstyr

Cykelstativ sæt "bikeholder"
(passer kun til str. 190) 
Bundplade inkl. justerbar klemmebøjle hænges ind 
i to reolskinner og giver mulighed for en optimal 
parkering af 2 cykler, inklusiv 2 reolskinner.

Tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • Jalousilåger og styreskinner fremstillet 
   af eloxeret aluminium

sikkerhed:
	 	 • 2-punkts cylinderlås

funktionalitet:
  • let at åbne/lukke ved hjælpe af 
   fjederbetjent lukkemekanisme

standardudstyr:
	 	 •		2	stk.	værktøjsholdere	til	indersiden	på 
   sidevæggene

Produktvideo

hvis hele StoreMax® skal 
åbnes, glider jalousilågen 
i front med bagud.

Den øverste jalousilåge 
kan åbnes separat

Kapacitet: 2 cykler

stØrrelse (Cm)
indvendig mål: 188 x 86 cm (B x D)
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Detaljer: biohort.com

år

highboard

Du anbringer dine værdier sikkert
Cykling holder dig i form - og highboard holder din cykel i god stand: 
regntæt, med usynlig, integreret ventilation, specielle cykelholdere 
og kraftig cylinderlås til beskyttelse mod tyveri. Op til 2 cykler kan 
nemt parkeres grundet låget, som ligeledes kan åbnes. intet står i 
vejen for en spontan cykeltur.

Her pArkerer 
CyKlen

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

HighBoard str. 200, kvartsgrå metallic
(med cykelstativ "bikeHolder" som tilbehør)

highboardstr. 200 sølv metallic 
med cykelstativ sæt "bikeholder"

Sølv 
metallic

fra
DKK 16.699,–

inkl. levering
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84200

127

str. 200

eKstra uDstyr

værktøjsholdere
På dørens inderside. 
Max. 2 stk. værktøjsholder pr. dørfløj 
mulig. 

Tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • usynlig, integreret ventilation
  • låg af aluminium

sikkerhed:
	 	 • vriderhåndtag med
   cylinderlås

funktionalitet:
  • Komfortabel åbning af låg og døre med 
   gasdæmper

standardudstyr:
  • holder til låg for affaldsspande (3 stk.)

Produktvideo

opbevaringsnet til låg
Til opbevaring af småting. nem at 
montere på indersiden af låget, (inkl. 
materialer til fastgørelse).

Cykelstativ "bikeholder"
(passer kun til str. 200) 
Bundpladen inkl. den justerbar klemme-
bøjle hænges på sidevæggen og giver 
mulighed for en optimal parkering af 2 
cykler.

elkabel tilslutningspanel 
Diskret og skjult kabelføring til enkel 
og let montering af kontakter i valgfrie 
positioner. (ekskl. viste el-artiker)

stØrrelse (Cm)

Døråbning: Str. 200: 167 x 110 cm (b x h)
indvendig mål: 195 x 76 x 120 cm (b x d x h)

Kapacitet: 2 cykler
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46 storemax®

48 Highboard
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Detaljer: biohort.com

år

elegant funktionalitet
Op til 3 stk. 240 l affaldsbeholdere kan skjules under det de letlø-
bende jalousilåger. Det 2-delte åbningssystem med separate jalou-
silåger giver mulighed for nem adgang til de skjulte spande - og gør 
det nemt fjerne spandene, når det er helt åbent. 

Design 
opvaring 

tiL AffALDs-
spAnDe

storemax®  str. 160, mørkegrå metallic

storemax®

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

Sølv 
metallic

storemax® str. 160, mørkegrå metallic

fra
DKK 8.799,–

inkl. levering
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str. Kapacitet
120 2 x 120 l affaldsspande
160 3 x 120 l affaldsspande eller

2 x 240 l affaldsspande, på tværs
190 3 x 120 l affaldsspande eller

3 x 240 l affaldsspande

eksempler på kapacitet

st
or

em
ax

®

eKstra uDstyr

hjørne hyldesæt
(passer kun til str. 120 og 160)
2 varmtgalvaniserede stål hylder 
(trekantede), med støtter, kan reguleres i 5 
positioner, nem at montere også på et senere 
tidspunkt uden brug af ekstra værktøj, kan 
monteres til venstre eller højre

tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • Jalousilåger og styreskinner fremstillet 
   af eloxeret aluminium

sikkerhed:
	 	 • 2-punkts cylinderlås

funktionalitet:
  • let at åbne/lukke ved hjælpe af 
   fjederbetjent lukkemekanisme

standardudstyr:
	 	 •		2	værktøjsholder	til	indersiden	på 
   sidevæggene

Produktvideo

hvis hele StoreMax® skal 
åbnes, glider jalousilågen 
i front med bagud..

hvis der f.eks. blot skal 
fyldes i affaldsspanden, 
er det tilstrækkeligt 
at åbne den øverste. 
jalousilåge.

190

136

97

str. 190

163

120

78

str. 160

117

109

73

str. 120

stØrrelser (Cm)
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Detaljer: biohort.com

år

highboard

skjul det mindre pæne
hvem bryder sig om synet af affaldsspande - medmindre de er 
pakket ind i et flot design. Derudover rummer highBoard 
utroligt mange løsningsmuligheder i kraft af dobbeltdør og låg til 
åbning. Og med det kraftige vriderhåndtag med cylinderlås undgår 
du, at andre bruger din affaldsspand.

bliKfang
på 

terrAssen

HighBoard Str. 200, sølv metallic

Sølv 
metallic

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic

highboard str. 200, sølv metallic

fra
DKK 12.299,–

inkl. levering
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tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

  • Regntæt
  • usynlig, integreret ventilation
  • låg af aluminium

sikkerhed:
	 	 • vriderhåndtag med
   cylinderlås

funktionalitet:
  • Komfortabel åbning af låg og døre med 
   gasdæmper

standardudstyr:
  • holder til låg for affaldsspande (3 stk.)

Produktvideo

84200

127

str. 200

70160

118

str. 160

stØrrelser (Cm)

Døråbning: Str. 160: 141 x 98 cm (b x h), 
Str. 200: 167 x 110 cm (b x h)

str. Kapacitet
160 3 x 120 l affaldsspande
200 3 x 120 l affaldsspande eller

3 x 240 l affaldsspande

eksempler på kapacitet

værktøjsholdere
På dørens inderside. 
Max. 2 stk. værktøjsholder pr. dørfløj 
mulig. 

eKstra uDstyr
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Detaljer: biohort.com

år

Woodstock®

Kombineret opbevaring af brænde  
og haveredskaber
Det er dejligt at tænke på den varme ild i brændeovnen den 
varme og hygge, den spreder på kølige dage. Der er bare 
et enkelt problem. ”hvor skal vi gøre af brændet?” Med det 
nye WoodStock® fra Biohort er det spørgsmål hurtigt og 
nemt besvaret, idet brænderummet giver masser af plads til bræn-
de om vinteren. Om sommeren er der god plads til redskaber og 
havemøbler. Særdeles praktisk, når det placeres op ad en husvæg.

et rigtigt
multitalent

Woodstock® str. 230, mørkegrå metallic

Sølv 
metallic

kvartsgrå 
metallic

mørkegrå 
metallic str. 150, sølv metallic

Dørpakke, bagvæg og gulvpane-
ler som tilbehør

fra
DKK 4.799,–

inkl. levering
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stØrrelser (Cm , uDvenDig mål 
inKl. taguDhæng, hØjeste steD)

eKstra uDstyr

bagvæg
Fremstillet af varmtgalvaniseret og 
polyamid pulverlakeret stålplade.

alu gulvpaneler
Kvalitets plader i riflet aluminium. 
Beskytter brænde og redskaber mod 
fugt nedefra.

Dørpakke
Dobbelt fløjet dør monteret med vrider håndtag og 
cylinderlås samt vægsystem monteret på indersiden; 
døråbning: 135 x 171 cm (b x h)

tekniske data og produktinformation se venligst side 69.

forDele

	 	 • høj stabilitet takket være den solide 
   rørramme i aluminium

funktionalitet:
  • Tagrende er integreret i forkanten af taget
  • Kan også benyttes til haveredskaber 
   og værktøj
  • Stort udvalg af tilbehør tilgængelig

standardudstyr:
	 	 • inkl. bolte og dyvler til fastgørelse i jord

Produktvideo

volumen: 3,1 m3 kan stables i to rækker 
(max længde på brænde: 35 cm)

volumen: 2,1 m3

157

199

102

str. 150

229

199

102

str. 230
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BiOhORT
hojbeDe og uDstyr til haven

56 Højbed

58 plantebed
 belvedere®

60 kompostbeholder
 monAmi®

62 robotgarage
 Charly®
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Detaljer: biohort.com

år

højbed

Den smukkeste udsigt til en god høst
højbede gør det nemmere at plante grøntsager og maksimere 
udbyttet - men kun med Biohort højbedet kombineres hobbyen 
og havearbejde med et praktisk og intelligent design. Smarte 
detaljer med en øjenfaldende effekt, hvilket giver mere end bare et 
elegant udseende!

kLog  
DyrKning

Mørkegrå 
metallic

skydeelementer/forberedelse til vanding
nem tømning ved hjælp af sideelementer, åbning 
til vandslange på sideelementer (str.: 17 x 17 mm, 
undtagelse str. 2x2).

m on t e ret!

hurtigt

højbed 2x1, kvartsgrå metallic

Kvartsgrå 
metallic
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BiOhORT
hojbeDe og uDstyr til haven

hØ
jb

eD

eKstra uDstyr

sneglestop 
(passer kun til str. 1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2)
anbringes øverst på højbedet. Kan kombine-
res med Mistbænk tilbygning.

mellemhylde
(passer kun til str. 1x0,5, 1x1, 2x0,5 & 2x1)
Bundhylden reducere den nødvendige mæng-
de af jord til fyldninmg af højbedet og sparer 
både tid og penge. Placeres på anden ribbe 
under montering.

mistbænk (passer kun til str. 2x1)
effektiv frostbeskyttelse med 4 skydepaneler som giver let 
adgang til bedet. Det stormsikre design tillader regnvand at 
sive ned i højbedet.

tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

forDele

	 	 • ekstrem holdbart
  • Færdigsamlet på kun 10 minutter - 
   kun 8 skruer

sikkerhed:
	 	 • Stærkt, integreret gulvgitter i glasfiber giver 
   beskyttelse mod gnavere

funktionalitet:
  • Tilvalgsmulighed for beskyttelse mod snegle, 
   mistbænk tilbygning og justerbar bundhylde
  • De let-åbnede sidevægge forenkler 
   tømningen og påfyldningen af højbedet
  • Forberedt til kunstvandingsslange 

Produktvideo

stØrrelser (Cm)

102102

77

str. 1x1

102 53

77
str. 1x0,5

53201

str. 2x0,577

102201

77 str. 2x1

102201

201

77

str. l

201201

77

str. 2x2

tip: Et ideelt 
sted at genbruge 
havens afklip!

fra
DKK 3.499,–

inkl. levering
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Detaljer: biohort.com

år

Plantebed belvedere®

terrassens nye blikfang
Med en dybde på kun 50 cm, åbner plantebedet Belvedere® for nye 
muligheder og idéer. Som en naturlig rumdeler skaber den liv på 
terrassen og i haven. Den vil også være ideel til brug på altanen. 
Derved opstår helt nye indretningsmuligheder.

Design- 
oplevelse

m on t e ret!

hurtigt

belvedere str. m mørkegrå metallic

Mørkegrå 
metallic

Kvartsgrå 
metallic
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mellemhylde
Bundhylden reducere mængde af jord nødvendigt 
til fyldning af højbedet, og spare både tid og pen-
ge. Placeres på anden ribbe under montering.

forberedt til vandingsanlæg
Bøsninger til kunstvandingsslange på de korte sider (Str. 17 x 17 
mm). 

53201

str. m

77

102 53

str. s

77

stØrrelser (Cm)

forDele

	 	 • ekstrem holdbar
	 	 • Færdigsamlet på kun 10 minutter - 
   kun 8 skruer

sikkerhed:
	 	 • Stærkt, integreret gulvgitter i glasfiber 
   giver beskyttelse mod gnavere

funktionalitet:
  • De let-åbnede sidevægge forenkler 
   tømningen og påfyldningen af højbedet
	 	 • Forberedt til kunstvandingsslange

standardudstyr:
  •	Mellemhylde

tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

Produktvideo

fra
DKK 3.999,–

inkl. levering
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Kompostbeholder monami®

funktionelt Design med årtiers holdbarhed
Som din “ven” i haven, kombinere Monami® kompostbeholderen 
funktionalitet med et stilrent design, glatte overflader på ydersiden, 
og indvendigt indrettet til effektiv kompostering. To centralt placerede 
ventilationsrør skaber en skorstenseffekt og sikrer cirkulation af luft, 
imens de omkransende mellemrum under låget sørger for at varmen 
transporteres væk. når kompostering bliver en skønhed!

premiUm 
Kompostbe-

holDer

ingen

veDlig e holD

 frit

lev eret

Enkel at tømme via skydebart 
vægelement

De integrerede ventilationsrør sørger for 
ilt og luftcirkulation, hvilket er 
nødvendigt for en effektiv kompostering.

  monami® , mørkegrå metallic

Mørkegrå 
metallic

garanti

Detaljer: biohort.com

år



61

BiOhORT
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tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

stØrrelse (Cm)
725 l volumen

forDele

	 	 • ekstrem holdbart

sikkerhed:
	 	 • Stærkt, integreret gulvgitter i glasfiber giver 
   beskyttelse mod gnavere

funktionalitet:
	 	 • ventilationssystem sikrer optimal 
   komposteringsproces
	 	 • Skydebar-frontpanel gør tømning nemt 
   og enkelt
  • Komfortabel åbning af låg med gasdæmper

egnet affald til kompostering:
- Organisk affald som f.eks. frugt og grøntsager
- Knuste æggeskaller
- Kaffe- og te grums
- Brødrester
- visne potteplanter og buketter
- afklippede smågrene og kviste
- Blade og tørt græs

ikke egnet affald til kompostering:
- Madrester f.eks. kød, fisk og ben
- affald fra husdyr
- Cigaretter
- Behandlet træ
- Støvsugerposer
- Store mængder af aske / rester fra grillkul

102

86

102

Højbed str. 2x1,  
mørkegrå metallic

fylDning

Produktvideo

DKK 6.199,–
inkl. levering
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Robotgarage Charly®

tjenestebolig til "din havemand"
Den flittige robotplæneklipper har fortjent en regnbeskyttet plads når 
den holder et hvil.  Fås i 2 størrelser, der passer til de modeller, der er 
på markedet. Garagen til robotplæneklipperen giver komfort til både ro-
botplæneklipperen og ejeren. Det opklappelige låg giver nem adgang til 
robottens betjeningspanel.

optimAL 
besKyttelse

ingen

veDlig e holD

 frit

lev eret

robotgarage Charly® str. 2

låg:
Kvartsgrå 
metallic

sidevægge:
Mørkegrå 
metallic Det opklappelige låg giver nem adgang til 

robottens betjeningspanel.

garanti

Detaljer: biohort.com

år
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hØjbeDe og KompostbeholDere

Den korrekte størrelse som passer til 
Deres robotplæneklipper finder De på: 
www.biohort.com/dk-charly

set fra oven:set fra siden:

tekniske data og produktinformation se venligst side 70.

stØrrelser (Cm)

forDele

sikkerhed:
  * Oplukkelig låsemekanisme
  • Kantbeskyttelse
 	 • Jordskrueforankring

funktionalitet:
  • nem adgang til betjeningspanel 
   ved hjælp af opklappeligt låg

RO
BO

TG
a

Ra
Ge

 C
ha

rl
y®

inDvenDig mål (Cm)

60

67

65,580

42

47

45,560

3330,938

19
str. 1

str. 1

str. 2

3330,938

19

str. 2

58

49

70

str. 1
49

78 90

str. 2

fra
DKK 2.599,–

inkl. levering
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Det perfekte fundament for alle
biohort redskabsskure
For mange kunder er forarbejdet med et passende fundament en 
stor udfordring. 
udgifterne til et støbt betonfundament er ofte dyrere end selve 
skuret og arbejdet hermed er tidskrævende. Biohort jordskruefun-
damentet er til sammenligning, hurtigt monteret og passer perfekt, 
så samling af skuret kan begynde med det samme. en integreret 
vandbarriere sikrer, at der ikke kommer regnvand ind i dit skur. Fun-
damentet kompenserer for ujævne overflader og mindre skrånin-
ger. aluminiumsplankerne giver en hård, slidstærk gulvbelægning til 
skuret. 

beDre
hurtigere

BilliGeRe

jordskruefundament pat.

jordskruefundament - highline h2, panorama p2 og avantgarde a3/a5

Jordskruer

Indstillelige, 
højdejusterbare 
monteringsplader

Fundamentsramme

Alu-Gulvpa-
neler

Fig. jordskruefundament 

ingen

stØ b nin g!

m on t e ret!

hurtigt

Ø Ko n o mi!!

smart

Standard jordskruefundamentet kan 
kompensere for ujævne overflader og 
skråninger på op til 10 %. Til stejlere 
skråninger kan passende forlængelser 
fremstilles på forespørgsel. 

m
ontageserviCe

w
w

w
.biohort.com/monterin

gs
se

rv
ice

Produktvideo
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forDele

  • Til ujævne flader op til 10 % hældning 
  • Meget lidt udgravet jord 
   ingen frostbeskyttelse med skærver
  • let at fjerner, når det behøves
  • Præcist tilpasset alle Biohort Redskabsrum 
   Biohort Redskabsrum 
   og MiniGarage
  • Fuldstændig stormbeskyttelse

standardudstyr:
  • aluminiumsplader med rillet overflade
  • Specialfremstillet gulvramme
  • varmgalvaniserede jordskruer
  • indstillelige, højdejusterbare monteringsplader
   

alu gulvramme og gulvpaneler er ikke behøvet

forberedelse af byggepladsen
Grav området på græsplænen ca. 10 cm dybt og 
marker borehuller til jordskruerne.

iskruning af jordskruer
Forboring af huller (bor: Ø 40 x 600 mm) med en 
slagboremaskine og jordskruerne skrues ned i 
jorden med det medfølgende værktøj.

anbringelse af monteringsplader
Forbind monteringspladerne med jordskruer og ret 
dem til ved hjælp af vaterpasset.

fastgørelse af rammer og gulvpaneler
Placer rammer og forbindelsesstivere og fikser dem 
med befæstelsesmaterialerne.
Sæt gulvpaneler og befæst dem. Fundamentet er 
færdigt. Der kan begyndes med at bygge redskabs-
skuret med det samme!

montering - hurtig, nem og uKompliCeret
Yderligere værktøj, som behøves, kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige 
bor (Ø 40 x længde 600 mm) kan også fås hos Biohort.

1.

3.

4. 5. 6.

2.

biohort alu gulvpaneler & alu 
gulvramme på underlag af grus
Med aluminium gulvramme (tilbehør) kan 
redskabsrummet monteres på ujævne over-
flader og sikres med jordankre. aluminium 
gulvpaneler (tilbehør) monteres som vist.  
(XPS plader er ikke inkluderet i leveringen)

ved alle fundaments varianter er strom-sikker forankring nødvendig (se skitser)! 

3 yderligere fundamentsløsninger 
(alternativt anbefales til alle typer Biohort Redskabsrum og Minigarage)

forslag 1
Den nemme løsning Den nemme løsning Den optimale løsning

forslag 2 forslag 3

biohort alu gulvramme på 
betonplader
Det er en god løsning af lægge beton fliser 
på sand eller grus. Redskabsrummet kan 
derefter dyvles fast til beton fliserne.

forstærket beton fundament
en armeret betonplade som fundament (se 
mål for fundament side 66-69) er optimal. 
Denne løsning sikrer en jævn og tør flade, 
hvor redskabsrummet kan fastgøres storm-
sikkert. Skruer og kunststof dyvler følger 
med som standardudstyr.

For flere detaljer vedr.  fundament scan koden  

www.biohort.com/ fundament

beton fliser
(ca. 50 x 50 x 5 cm)

silikone

ca
 10

 cm

folie ca. 150 µm (Dampspærre)

alu gulvpaneler 
(tilbehør)

xps plade(2-3 cm tykkelse)

alu gulvramme 
(tilbehør)

alu gulvramme 
(tilbehør)

ca
 10

 cm

7 cm 2 
cm

15
 cmforstærket beton fundamentfolie ca. 150 µm (Dampspærre)
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highline®

panorama®

teKnisKe Detaljer

Str. Udv. mål*** 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D x H i cm

Fundamentsmål 
B x D i cm

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK 
inkl. moms

    Highline® med Standard dør (Døråbning: 76 x 182 cm (b x h)

HS 155 x 275 x 222** 132 x 252 x 210 137 x 257 176 9003414 83010 3 9003414 88010 8 9003414 84010 2 15.799,00
H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 176 9003414 83020 2 9003414 88020 7 9003414 84020 1 15.799,00
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 202 9003414 83030 1 9003414 88030 6 9003414 84030 0 17.599,00
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 228 9003414 83040 0 9003414 88040 5 9003414 84040 9 19.799,00
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 251 9003414 83050 9 9003414 88050 4 9003414 84050 8 21.999,00
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 280 9003414 83060 8 9003414 88060 3 9003414 84060 7 24.599,00

   Highline® med Dobbelt dør (Døråbning: 155 x 182 cm (b x h)

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 186 9003414 83029 5 9003414 88029 0 9003414 84029 4 17.599,00
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 212 9003414 83039 4 9003414 88039 9 9003414 84039 3 19.799,00
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 237 9003414 83049 3 9003414 88049 8 9003414 84049 2 21.999,00
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 261 9003414 83059 2 9003414 88059 7 9003414 84059 1 24.199,00
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 290 9003414 83069 1 9003414 88069 6 9003414 84069 0 26.799,00

Tilbehør i valgt farve EAN kode sølv metallic EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Ekstra dør med rustfrit håndtag 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7 4.399,00
Nedløbsrør sæt 9003414 44025 8 9003414 44085 2 9003414 44065 4 619,00
Værktøjsholdere til dør 2 stk. 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4 269,00
Blomsterkasse FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7 1.149,00
Sidetag Str. H2 (B 282 x D 195 cm) 9003414 83036 3 9003414 88036 8 9003414 84036 2 8.799,00
Sidetag Str. H3 (B 282 x D 235 cm) 9003414 83046 2 9003414 88046 7 9003414 84046 1 9.399,00
Sidetag Str. H4 (B 282 x D 275 cm) 9003414 83056 1 9003414 88056 6 9003414 84056 0 9.999,00
Sidetag Str. H5 (B 282 x D 315 cm) 9003414 83066 0 9003414 88066 5 9003414 84066 9 10.499,00
Sidevæg til sidetag Str. H2 9003414 83038 7 9003414 88038 2 9003414 84038 6 3.199,00
Sidevæg til sidetag Str. H3 9003414 83048 6 9003414 88048 1 9003414 84048 5 3.499,00
Sidevæg til sidetag Str. H4 9003414 83058 5 9003414 88058 0 9003414 84058 4 3.899,00
Sidevæg til sidetag Str. H5 9003414 83068 4 9003414 88068 9 9003414 84068 3 4.199,00
Bagvæg til sidetag 
passer til Str. H2 - H5

9003414 83098 1 9003414 88098 6 9003414 84098 0 3.999,00

Str. Udv. mål*** 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D x H i cm

  Fundamentsmål 
B x D i cm

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK 
inkl. moms

    Panorama® med Standard dør (Døråbning: 76 x 182 cm (B x H))

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 183 9003414 13020 3 9003414 18020 8 9003414 14020 2 14.999,00
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 202 9003414 13030 2 9003414 18030 7 9003414 14030 1 17.099,00
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 221 9003414 13040 1 9003414 18040 6 9003414 14040 0 19.299,00
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 240 9003414 13050 0 9003414 18050 5 9003414 14050 9 21.099,00
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 259 9003414 13060 9 9003414 18060 4 9003414 14060 8 22.799,00

   Panorama® med dobbeltdøre (Døråbning: 155 x 182 cm (B x H))

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 193 9003414 13029 6 9003414 18029 1 9003414 14029 5 17.099,00
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 212 9003414 13039 5 9003414 18039 0 9003414 14039 4 19.299,00
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 231 9003414 13049 4 9003414 18049 9 9003414 14049 3 21.499,00
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 250 9003414 13059 3 9003414 18059 8 9003414 14059 2 23.199,00
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 269 9003414 13069 2 9003414 18069 7 9003414 14069 1 24.999,00

Tilbehør i valgt farve EAN kode sølv metallic EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Ekstra dør med rustfrit håndtag 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7 4.399,00

Nedløbsrør sæt 9003414 44024 1 9003414 44084 5 9003414 44064 7 619,00

Værktøjsholdere til dør 2 stk. 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4 269,00

Blomsterkasse FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7 1.149,00

Str. Alu gulvramme Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Alu gulvpaneler Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Jordskruefundament Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

H1 / HS 9003414 41022 0 1.599,00 9003414 48022 3 3.299,00 9003414 43452 3 10.499,00

H2 9003414 41041 1 1.699,00 9003414 48041 4 3.899,00 9003414 43458 5 12.299,00

H3 9003414 41042 8 1.799,00 9003414 48042 1 4.599,00 9003414 43463 9 13.599,00

H4 9003414 41051 0 1.799,00 9003414 48051 3 5.299,00 9003414 43468 4 15.799,00

H5 9003414 41062 6 1.899,00 9003414 48062 9 5.899,00 9003414 43473 8 17.499,00

Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort
Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm 9003414 43410 3 449,00

 Bemærk: I kombination med en ekstra dør skal der købes en tillægspakke til jordskruefundamentet.
Tillægspakke til jordskruefundament 9003414 43405 9 599,00

Str. Alu gulvramme Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Alu gulvpaneler Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Jordskruefundament Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

P1 9003414 41022 0 1.599,00 9003414 48022 3 3.299,00 9003414 43452 3 10.499,00

P2 9003414 41041 1 1.699,00 9003414 48041 4 3.899,00 9003414 43458 5 12.299,00

P3 9003414 41042 8 1.799,00 9003414 48042 1 4.599,00 9003414 43463 9 13.599,00

P4 9003414 41051 0 1.799,00 9003414 48051 3 5.299,00 9003414 43468 4 15.799,00

P5 9003414 41062 6 1.899,00 9003414 48062 9 5.899,00 9003414 43473 8 17.499,00

Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort
Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm 9003414 43410 3 449,00

 Bemærk: I kombination med en ekstra dør skal der købes en tillægspakke til jordskruefundamentet.

Tillægspakke til jordskruefundament 9003414 43405 9 599,00
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highline®

udstyr indvendigt:

panorama®

* Vejledende udsalgspris DKK inkl. moms og transportomkostninger
** højeste sted  *** inkl. tagudhæng

avantgarde®

avantgarde®

Tilbygning 
Casanova®

Fås i 2 farver og 9 størrelser.
fra 64.290,00 DKK
Den fulde vifte af udgaver, tilbehør og tekniske detaljer - se vores ekstra brochure
og via https://biohort.com/shop/dk/casanova

eKstra 
broChure 

bestilles på

www.biohort.com

Passer til:
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Tilbehør i varmgalvaniseret stål EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Hylde 24,5 x 72 cm 2 hylder 9003414 45010 3 349,00

  24,5 x 72 cm 4 hylder 9003414 45020 2 529,00

  43,5 x 72 cm 2 hylder 9003414 45030 1 619,00

Vægskinner 185 cm 2 stk. 9003414 46021 8 349,00

Redskabsholdere   4 stk. 9003414 47020 0 179,00

Klapbord 9003414 40011 5 879,00

Elkabel tilslutningspanel 9003414 46031 7 399,00

LED-lysarmatur 44 x 4 x 1,5 cm (L x B x H) 9003414 46041 6 449,00

Cykelholder “bikeMax“ (L=185cm) 1 stk. 9003414 49011 6 349,00

   2 stk. 9003414 49021 5 619,00

Cykelstativ ”bikeHolder” sæt til 3 cykler 9003414 49012 3 499,00

Tilkørselsrampe (Kun mulig ved dobbeltdøre og alu gulvramme) 9003414 41000 8 699,00

Krogsæt (bestående af en krog til en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne) 9003414 47070 5 529,00

Ophængningskurv med vægskinne 9003414 47071 2 569,00

Str. Udv. mål*** 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D i cm

Fundamentsmål 
B x D i cm

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK inkl. 
moms

   AvantGarde® med Standard dør (Døråbning: 76 x 182 cm (B x H)

A1 180 x 220 x 218** 172 x 172 177 x 177 136 9003414 15010 2 9003414 19010 8 9003414 17010 0 11.399,00
A2 180 x 260 x 218** 172 x 212 177 x 217 146 9003414 15020 1 9003414 19020 7 9003414 17020 9 12.699,00
A3 180 x 300 x 218** 172 x 252 177 x 257 171 9003414 15030 0 9003414 19030 6 9003414 17030 8 13.999,00
A4 180 x 380 x 222** 172 x 332 177 x 337 187 9003414 15040 9 9003414 19040 5 9003414 17040 7 14.999,00
A5 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 165 9003414 15050 8 9003414 19050 4 9003414 17050 6 13.999,00
A6 260 x 260 x 218** 252 x 212 257 x 217 197 9003414 15060 7 9003414 19060 3 9003414 17060 5 15.799,00
A7 260 x 300 x 218** 252 x 252 257 x 257 203 9003414 15070 6 9003414 19070 2 9003414 17070 4 16.699,00
A8 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 242 9003414 15080 5 9003414 19080 1 9003414 17080 3 20.199,00

    AvantGarde® med Dobbelt dør (Døråbning: A1 - A4 144 x 182 cm  ( B x H), A5 - A8 155 x 182 cm (B x H)

A1 180 x 220 x 218** 172 x 172 177 x 177 146 9003414 15019 5 9003414 19019 1 9003414 17019 3 13.599,00
A2 180 x 260 x 218** 172 x 212 177 x 217 156 9003414 15029 4 9003414 19029 0 9003414 17029 2 14.999,00
A3 180 x 300 x 218** 172 x 252 177 x 257 181 9003414 15039 3 9003414 19039 9 9003414 17039 1 16.199,00
A4 180 x 380 x 222** 172 x 332 177 x 337 197 9003414 15049 2 9003414 19049 8 9003414 17049 0 17.099,00
A5 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 175 9003414 15059 1 9003414 19059 7 9003414 17059 9 16.199,00
A6 260 x 260 x 218** 252 x 212 257 x 217 207 9003414 15069 0 9003414 19069 6 9003414 17069 8 17.999,00
A7 260 x 300 x 218** 252 x 252 257 x 257 213 9003414 15079 9 9003414 19079 5 9003414 17079 7 18.799,00
A8 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 252 9003414 15089 8 9003414 19089 4 9003414 17089 6 22.299,00

Tilbehør i valgt farve EAN kode
Sølv metallic

EAN kode
Kvartsgrå metallic

EAN kode
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK 
inkl. moms

Ekstra dør med rustfrit håndtag 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7 4.399,00

Nedløbsrør sæt 9003414 44022 7 9003414 44082 1 9003414 44062 3 619,00

Værktøjsholdere til dør 2 stk. 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4 269,00

FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7 1.149,00

Str. Alu gulvramme Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Alu gulvpaneler Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms Jordskruefundament

A1 9003414 41031 2 1.499,00 9003414 48031 5 2.599,00 9003414 43446 2 9.699,00

A2 9003414 41071 8 1.599,00 9003414 48071 1 3.199,00 9003414 43488 2 10.499,00

A3 9003414 41041 1 1.699,00 9003414 48041 4 3.899,00 9003414 43458 5 12.299,00
A4 9003414 41081 7 1.799,00 9003414 48081 0 4.599,00 9003414 43476 9 14.499,00
A5 9003414 41041 1 1.699,00 9003414 48041 4 3.899,00 9003414 43458 5 12.299,00
A6 9003414 41042 8 1.799,00 9003414 48042 1 4.599,00 9003414 43463 9 13.599,00
A7 9003414 41051 0 1.799,00 9003414 48051 3 5.299,00 9003414 43468 4 15.799,00
A8 9003414 41061 9 1.999,00 9003414 48061 2 6.599,00 9003414 43478 3 19.299,00
Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige 

bor kan også fås hos Biohort
Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm 9003414 43410 3 449,00
Bemærk: I kombination med en ekstra dør skal der købes en tillægspakke til 
jordskruefundamentet.

Tillægspakke til jordskruefundament 9003414 43405 9 599,00
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redskabsrum

redskabsrum

europa

europa

udstyr indvendigt:

Passer til: Tilbehør i varmgalvaniseret stål EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Hylde 24,5 x 72 cm: 2 hylder 9003414 45010 3 349,00
  24,5 x 72 cm: 4 hylder 9003414 45020 2 529,00
  43,5 x 72 cm: 2 hylder 9003414 45030 1 619,00
Vægskinner 173 cm 2 stk. 9003414 46020 1 299,00
Redskabsholdere   4 stk. 9003414 47020 0 179,00
Klapbord 9003414 40011 5 879,00
Krogsæt (bestående af en krog til en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne) 9003414 47070 5 529,00
Ophængningskurv med vægskinne 9003414 47071 2 569,00
Elkabel tilslutningspanel 9003414 46030 0 399,00
LED-lysarmatur 44 x 4 x 1,5 cm (L x B x H) 9003414 46041 6 449,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Indv. mål 

B x D x H i cm
Fundamentsmål 

B x D i cm
Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

EAN kode 
mørke grøn 

Vejl. udsalgspris 
DKK inkl. moms

90   93 x 83 x 182,5   88 x 78 x 177   93 x 83 52 9003414 34030 5 9003414 30030 9 9003414 31030 8 9003414 33030 6 4.399,00
150 155 x 83 x 182,5 150 x 78 x 177 155 x 83 88 9003414 34010 7 9003414 30010 1 9003414 31010 0 9003414 33010 8 6.199,00
230 227 x 83 x 182,5 222 x 78 x 177 227 x 83 110 9003414 34080 0 9003414 30080 4 9003414 31080 3 9003414 33080 1 7.899,00

Str. Udv. mål*** 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D x H i cm

 Fundamentsmål 
B x D i cm

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå
metallic

EAN kode 
mørkegrå 
metallic

EAN kode 
mørke grøn 

Vejl. 
udsalgspris DKK 

inkl. moms

1 172 x 84 x 196** 150 x 78 x 188** 155 x 83 81 9003414 29010 5 9003414 22010 2 9003414 24010 0 9003414 23010 1 6.199,00

2 172 x 156 x 196** 150 x 150 x 188** 155 x 155 106 9003414 29020 4 9003414 22020 1 9003414 24020 9 9003414 23020 0 7.899,00

3 244 x 156 x 203** 222 x 150 x 195** 227 x 155 129 9003414 29030 3 9003414 22030 0 9003414 24030 8 9003414 23030 9 8.799,00

4 244 x 228 x 203** 222 x 222 x 195** 227 x 227 155 9003414 29040 2 9003414 22040 9 9003414 24040 7 9003414 23040 8 10.999,00

5 316 x 228 x 209** 294 x 222 x 202** 299 x 227 187 9003414 29050 1 9003414 22050 8 9003414 24050 6 9003414 23050 7 12.299,00

6 244 x 300 x 203** 222 x 294 x 195** 227 x 299 180 9003414 29060 0 9003414 22060 7 9003414 24060 5 9003414 23060 6 12.699,00

7 316 x 300 x 209** 294 x 294 x 202** 299 x 299 220 9003414 29070 9 9003414 22070 6 9003414 24070 4 9003414 23070 5 14.999,00

2A 244 x 84 x 203** 222 x 78 x 195** 227 x 83 103 9003414 29080 8 9003414 22080 5 9003414 24080 3 9003414 23080 4 7.899,00

4A 316 x 156 x 209** 294 x 150 x 202** 299 x 155 151 9003414 29090 7 9003414 22090 4 9003414 24090 2 9003414 23090 3 10.999,00

Tilbehør i valgt farve
EAN kode 

sølv metallic
EAN kode 

kvartsgrå metallic
EAN kode 

mørkegrå metallic
EAN kode 

mørke grøn 
Vejl. udsalgspris DKK inkl. 

moms

Vindueselement 9003414 43060 0 9003414 43080 8 9003414 43050 1 9003414 43040 2 2.199,00

Nedløbsrør sæt 
inkl. materialer til fastgørelse

9003414 44070 8 9003414 44080 7 9003414 44050 0 9003414 44040 1 529,00

Side overdækning
2/3/4A (B 150 x D 156 cm)

9003414 42019 9 9003414 42012 0 9003414 42014 4 9003414 42040 3 1.799,00

4/5 (B 150 x D 228 cm) 9003414 42029 8 9003414 42022 9 9003414 42024 3 9003414 42050 2 2.199,00

6/7 (B 150 x D 300 cm) 9003414 42039 7 9003414 42032 8 9003414 42034 2 9003414 42060 1 2.599,00

Tilbehør i varmgalvaniseret stål EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Cykelholder „bikeMax“ (L=173 cm) 1 stk. 9003414 49010 9 299,00

  2 stk. 9003414 49020 8 529,00

Cykelstativ ”bikeHolder”, sæt til 3 cykler 9003414 49012 3 499,00

Tilkørselsrampe (Kun mulig ved alu gulvramme) 9003414 41000 8 699,00

Str. EAN kode 
Alu gulvramme Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms EAN kode 

Alu gulvpaneler Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms
EAN-kode 

jordskruefunda-
ment

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

1 9003414 41010 7 1.149,00 9003414 48010 0 1.249,00 9003414 43401 1 5.699,00

2 9003414 41020 6 1.299,00 9003414 48020 9 2.099,00 9003414 43406 6 7.899,00

3 9003414 41030 5 1.499,00 9003414 48030 8 2.699,00 9003414 43412 7 10.499,00

4 9003414 41040 4 1.599,00 9003414 48040 7 3.999,00 9003414 43418 9 12.699,00

5 9003414 41050 3 1.699,00 9003414 48050 6 5.299,00 9003414 43423 3 15.299,00

6 9003414 41050 3 1.699,00 9003414 48050 6 5.299,00 9003414 43423 3 15.299,00

7 9003414 41070 1 1.799,00 9003414 48070 4 6.699,00 9003414 43430 1 19.299,00

2A 9003414 41080 0 1.299,00 9003414 48080 3 1.799,00 9003414 43436 3 7.899,00

4A 9003414 41090 9 1.599,00 9003414 48090 2 3.499,00 9003414 43442 4 12.699,00

Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige 
bor kan også fås hos Biohort

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm 9003414 43410 3 449,00

Str. EAN kode 
Alu gulvramme Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms EAN kode 

Alu gulvpaneler Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms
EAN-kode 

jordskruefunda-
ment

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

90 9003414 41011 4 879,00 9003414 48011 7 699,00 9003414 43482 0 4.399,00

150 9003414 41010 7 1.149,00 9003414 48010 0 1.249,00 9003414 43401 1 5.699,00

230 9003414 41080 0 1.299,00 9003414 48080 3 1.799,00 9003414 43436 3 7.899,00

Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm 9003414 43410 3 449,00
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storemax®

highboard

minigarage

Woodstock®

* Vejledende udsalgspris DKK inkl. moms og transportomkostninger
** højeste sted  *** inkl. tagudhæng

Terrasseskab  
romeo®
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Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Indv. mål 
B x D i cm

Volumen 
(l)

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK 
inkl. moms

120 117 x 73 x 109 114 x 62 740 41 9003414 72060 2 9003414 70060 4 9003414 73060 1 8.799,00
160 163 x 78 x 120 160 x 67 1200 60 9003414 72010 7 9003414 70010 9 9003414 73010 6 10.499,00
190 190 x 97 x 136 188 x 86 2080 76 9003414 72020 6 9003414 70020 8 9003414 73020 5 13.099,00

Tilbehør til Str. Mål (cm) EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Hjørnehylde sæt (trekant) 120/160 Sidelængde = 54 9003414 74010 5 399,00
Mellemhylde 160 B 160 (2 x 80) x D 59,5 9003414 75010 4 1.149,00
Mellemhylde 190 B 187 (2 x 93,5) x D 74,5 9003414 75020 3 1.599,00
Hylde sæt inkl. 2 vægskinner  190 B 72 x D 24,5 9003414 74020 4 619,00
Cykelstativ sæt „bikeHolder“ 190 9003414 74030 3 699,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Indv. mål 

B x D x H i cm
Vægt 
(kg)

Volumen 
(l)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris 
DKK inkl. moms

160 160 x 70 x 118 156 x 62 x 113 67 1150 9003414 72015 2 9003414 70015 4 9003414 73015 1 12.299,00
200 200 x 84 x 127 195 x 76 x 120 95 1970 9003414 72025 1 9003414 70025 3 9003414 73025 0 16.699,00

Tilbehør i valgt farve EAN kode sølv metallic EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Værktøjsholdere til dør 2 stk. 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4 269,00

Tilbehør til Str. Mål (cm) EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Opbevaringsnet til låg til alle størrelser B 67 x H 25 9003414 67010 5 229,00
Mellemhylde, 4 delt 160 pr. hylde B 78 x D 30 9003414 75015 9 1.249,00
Mellemhylde, 2 delt 200 pr. hylde B 97 x D 74 9003414 75025 8 1.499,00
Ophængningskurv type B 160 B 54,5 x D 50 x H 20 9003414 67071 6 449,00
Ophængningskurv type C 200 B 68,5 x D 67 x H 20 9003414 67072 3 499,00
Cykelstativ„bikeHolder“ 200 9003414 49012 3 499,00
Elkabel tilslutningspanel 200 B 58 x D 2 x H 23 9003414 46032 4 349,00

Tilbehør Mål (cm) EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Alu gulvramme B 117 x D 198 x H 4 9003414 41033 6 1.299,00

Alu gulvpaneler B 109 x D 190 9003414 48033 9 2.199,00

Jordskruefundament B 117 x D 198 9003414 43490 5 7.899,00
Reolsystem, udtrækkelig  hvert opbevaringsrum B 43 x T 150 x H 5 cm 9003414 45011 0 1.999,00
Hængeskinne til cykel, udtrækkelig 1 stk. 9003414 49013 0 1.149,00
Elkabel tilslutningspanel B 16 x D 4 x H 134 cm 9003414 46033 1 349,00
LED-lampe 9003414 46041 6 449,00

Udv. mål 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D x H i cm

Fundamentsmål 
B x D i cm

Vægt 
(kg)

EAN kode  
sølv metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris 
DKK inkl. moms

122 x 203 x 145 117 x 195 x 137 122 x 203 72 9003414 55030 8 9003414 56030 7 8.799,00

Str.
Udv. mål**** 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D i cm

Fundamentsmål 
B x D i cm

Volumen 
(m3)

Rum- 
meter

Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris 
DKK inkl. moms

150 157 x 102 x 199** 142 x 70 155 x 83 2,1 1,8 40 9003414 35010 6 9003414 38010 3 9003414 37010 4 4.799,00
230 229 x 102 x 199** 214 x 70 227 x 83 3,1 2,7 47 9003414 35020 5 9003414 38020 2 9003414 37020 3 6.199,00

Tilbehør til Str. EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Alu gulvpaneler 150 9003414 48010 0 1.249,00
Alu gulvpaneler 230 9003414 48080 3 1.799,00
Tilbehør til Str. 150 EAN kode sølv metallic EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Bagvæg 9003414 35012 0 9003414 38012 7 9003414 37012 8 1.149,00
Dørpakke 9003414 35001 4 9003414 38001 1 9003414 37001 2 2.599,00
Tilbehør til Str. 230 EAN kode sølv metallic EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Bagvæg 9003414 35022 9 9003414 38022 6 9003414 37022 7 1.399,00

Dørpakke, med beklædning og 
2 smalle vægelementer

9003414 35002 1 9003414 38002 8 9003414 37002 9 3.499,00

Tilbehør Mål (cm) EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Hylde 61 x 43 9003414 75055 5 619,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Volumen 

(m3)
Vægt 
(kg)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK inkl. 
moms

M 132 x 57 x 140 0,8 52 9003414 55070 4 9003414 58070 1 9003414 56070 3 6.999,00

L 132 x 87 x 140 1,3 66 9003414 55080 3 9003414 58080 0 9003414 56080 2 7.899,00
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hyndebox

pakke-box

loungebox®

højbed

Plantedbed  
belvedere®

Kompostbeholder 
monami®

Robotgarage 
Charly®

Str.
Udv. mål (låg) 

B x D x H 
i cm

Indv. mål 

B x D x H i cm

Vægt 

(kg)

Volumen 

(l)

EAN kode 

hvid 

EAN kode 

sølv metallic

EAN kode 

kvartsgrå metallic

EAN kode 

mørkegrå metallic

EAN kode 

bronze metallic
Vejl. udsalgspris 
DKK inkl. moms

100 101 x 46 x 61 92 x 37,5 x 56 17 195  9003414 61010 1  9003414 64010 8  9003414 68010 4  9003414 65010 7  9003414 62010 0 2.599,00

130 134 x 62 x 71 125 x 53,5 x 66 26,5 460  9003414 61040 8  9003414 64040 5  9003414 68040 1  9003414 65040 4  9003414 62040 7 3.199,00

160HIGH 159 x 79 x 83 151 x 70,5 x 78 38,5 830  9003414 61060 6  9003414 64060 3  9003414 68060 9  9003414 65060 2  9003414 62060 5 4.399,00

180 181 x 79 x 71 172 x 70,5 x 66 41 800  9003414 61030 9  9003414 64030 6  9003414 68030 2  9003414 65030 5  9003414 62030 8 4.399,00

Str. Udv. mål (låg) 
B x D x H i cm

Indv. mål 

B x D x H i cm

Vægt 

(kg)

Volumen 

(l)

EAN kode 

hvid 

EAN kode 

sølv metallic

EAN kode 

kvartsgrå metallic

EAN kode 

mørkegrå metallic

EAN kode 

bronze metallic

Vejl. udsalgspris DKK 

inkl. moms

100 101 x 46 x 61 92 x 37,5 x 56 17 195 9003414 61910 4 9003414 64910 1 9003414 68910 7 9003414 65910 0 9003414 62910 3 3.099,00

Tilbehør Mål B x D x H i cm  til Str. EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Opbevaringsnet til låg B 67 x H 25 til alle størrelser 9003414 67010 5 229,00
Ophængningskurv type A 67 x 34 x 20 Str. 100, 160,180 9003414 67070 9 449,00
Ophængningskurv type B 54,5 x 50 x 20 Str. 130 9003414 67071 6 449,00
Ophængningskurv type C 68,5 x 67 x 20 Str. 160, 180 9003414 67072 3 499,00
Pakke-Box kit til alle størrelser 9003414 67020 4 599,00

Str.
Udv. mål (låg) 
B x D x H i cm

Indvendig mål
B x D x H i cm

Vægt 
(kg)

 Volumen 
(l)

EAN kode 
sølv metallic

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK inkl. 
moms

160 160 x 70 x 83,5 159 x 66 x 77 43 850 9003414 64065 8 9003414 68065 4 9003414 65065 7 7.899,00
200 200 x 84 x 88,5 199 x 80 x 81 58 1400 9003414 64075 7 9003414 68075 3 9003414 65075 6 11.399,00

Tilbehør til Str. Mål (cm) EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Opbevaringsnet til låg til alle størrelser B 67 x H 25 9003414 67010 5 229,00
Ophængningskurv type B 160 B 54,5 x D 50 x H 20 9003414 67071 6 449,00
 Ophængningskurv type C 200 B 68,5 x D 67 x H 20 9003414 67072 3 499,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Indv. mål 

B x D x H i cm
Vægt 
(kg)

  Volumen 
(l)

Jord volumen 
(m3)

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK inkl. 
moms

1x0,5 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 29,5 340 0,3 9003414 68012 8 9003414 65012 1 3.499,00
1x1 102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 37,5 725 0,7 9003414 68005 0 9003414 65005 3 3.899,00

2x0,5 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 44 685 0,68 9003414 68022 7 9003414 65022 0 4.399,00
2x1 201 x 102 x 77 194 x 95 x 74 52 1450 1,45 9003414 68015 9 9003414 65015 2 5.099,00
2x2 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 66,5 2900 2,9 9003414 68035 7 9003414 65035 0 6.199,00

L 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 71 2175 2,2 9003414 68025 8 9003414 65025 1 6.999,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Vægt 
(kg)

EAN kode Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

1 58 x 70 x 49 13 9003414 68081 4 2.599,00
2 78 x 90 x 49 15 9003414 68082 1 2.899,00

Udv. mål 
B x D x H i cm

Indv. mål 
B x D x H i cm

Vægt 
(kg)

  Volumen 
(l)

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

102 x 102 x 86 95 x 95 x 74 51,5 725 9003414 65026 8 6.199,00

Str.
Udv. mål 

B x D x H i cm
Indv. mål 

B x D x H i cm
Vægt 
(kg)

  Volumen 
(l)

Jord volumen 
(m3)

EAN kode 
kvartsgrå metallic

EAN kode 
mørkegrå metallic

Vejl. udsalgspris DKK 
inkl. moms

S 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 32 340 0,3 9003414 68912 1 9003414 65912 4 3.999,00
M 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 49 685 0,68 9003414 68922 0 9003414 65922 3 4.999,00

Tilbehør til Str. EAN kode kvartsgrå metallic EAN kode mørkegrå metallic Vejl. udsalgspris DKK inkl. moms

Sneglestop

1x0,5 9003414 68011 1 9003414 65011 4 619,00

1x1 9003414 68004 3 9003414 65004 6 699,00
2x0,5 9003414 68021 0 9003414 65021 3 699,00
2x1 9003414 68014 2 9003414 65014 5 799,00
2x2 9003414 68034 0 9003414 65034 3 879,00

Mistbænk 2x1 9003414 68013 5 9003414 65013 8 2.599,00

Mellemhylde

1x0,5 - 9003414 65042 8 449,00
1x1 - 9003414 65046 6 619,00

2x0,5 - 9003414 65043 5 619,00
2x1 - 9003414 65047 3 1.249,00

* Vejledende udsalgspris DKK inkl. moms og transportomkostninger
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serviCe & Kvalitet

prima materialer uden krav 
til vedligehold
Biohort anvender udelukkende de bedste materialer til sine 
produkter. Til lakerede dele anvendes varmgalvaniserede 
stålplader med et beskyttende zinklag på min. 150 g/m2 , 
dertil kommer en lakering med hhv. polyamid. Den førende 
tyske bilindustri benytter sig i øvrigt også af disse kvalitets 
stålplader fra anerkendte tyske og østrigske leverandører. 
Derfor kan Biohort også med god samvittighed yde 20 års 
garanti mod korrosion. Forudsætningen er, at ingen 
aggressive stoffer (fx klor og salt) oplagres, og at aggressive 
miljøbelastninger såsom hav og vejsalt ikke er til stede. 
Og skruer/ møtrikker og beslag er af rustfrit stål.

biohort 
farver
De anvendte farvelakeringer er udviklet specielt til Biohort og 
modsvares ikke af nogen Ral farve. alle Biohort forhandlere 
har originale farveprøver liggende. Biohort anbefaler, at disse 
studeres, før det endelige farvevalg træffes. Derudover kan 
du bestille gratis farveprøver på alle produkter i vores Biohort 
webshop. 

meget høj stabilitet 
under alle vejrforhold
Sammenlignet med billige producenter fremstår redskabsrum 
fra Biohort med dobbelt pladetykkelse med meget høj 
stabilitet (snelast 150 kg/m2). en videnskabeligt gennemført 
test i vindtunnel ved Techn. universität Wien bevidner, at 
Biohort redskabsrum problemfrit modstår vindbelastning på 
op til 150 km/t (vindstyrke 12). Optimalt konstruerede profiler 
og gevindskruer i rustfrit stål understreger kvaliteten.

metal - perfekt til udendørs brug

Kvalitet & garanti

træ
Maling koster penge og stjæler fritid
På fugtige steder kan træ rådne efter få år

Træ ”arbejder”. Det kan give problemer med 
døre, der hænger/gaber og svindrevner. 

en gang lakerede og malede træoverflader skal 
altid genbehandles.

ubehandlet træ bliver hurtigt kedeligt at se på.

Træ brænder let. af den grund er træ- og 
plastikprodukter forbudt på campingpladser.

metal
Skal aldrig males – brug den kostbare fritid 
på de vigtigste ting i livet.

varmgalvaniseret og polyamid/polyester lakering 
sikrer lang holdbarhed. 20 års garanti!

Kvalitets stål fra Biohort bevarer sin form og passer 
præcist – også efter mange års brug

Farven på polyamid/polyester lakeret stål holder 
sig smuk i årevis og kan let rengøres 
(også med højtryksrenser).

varmgalvaniseret polyamid lakeret stål fra Biohort 
er ”ikke brændbart” jf. en 13501-1 (klasse ”a1”).

150g/m2 
varmgalvanisering

150g/m2 
varmgalvanisering

1 µm  
oxid lag

1 µm  
oxid lag

5 µm  
primer

5 µm  
primer

25 µm polyamid-
belægning

25 µm polyamid-
belægning

inDvenDig

uDvenDig

0,5 mm 
stålkerne

ingen

veD lig e h olD

garanti

Detaljer: biohort.com

år



biohort gmbh 
pürnstein 43, 4120 neufelden, Austria
tel.: +43-7282-7788-0, fax: 190 
e-mail: denmark@biohort.at, www.biohort.com

„livet 
i haven“

Din forhandler:

brændedepot
Kombineret opbevaring af 
brænde og haveredskaber

redskabsrum
Du kan regne med 

kvalitet og lang levetid

affaldsopbevaring
Funktionel, smart 

og vedligeholdelsesfri

impressum:
Udgiver: biohort gmbH 
pürnstein 43, 4120 neufelden, Austria 

forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og 
farveafvigelser.

biohort 
betyder 

udendørs opbevaring
udendørs opvaring til 
haver, terrasser m.m.

Cykelopbevaring
Cykler, scootere m.m. sikkert 

gemt af vejen
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højbede og udstyr til haven
havedesign 

i topform


