SCANDIC THOR 12,8

Størrelser:
• NYT : 3 Måneders GRATIS forsikring...
• Scandic Thor er som standart 12,8m2, men kan nemt udbygges i alle 3 retninger til flere m2. (Se mere under relaterede produkter)
• Scandic Thor er udført på en bundramme i kraftig box-profil. Der kan tilkøbes ekstra sokkel, der så løfter højden på hele huset 9-12cm.
• Monteret på den medfølgende bundramme, er sidehøjden 175cm. Totalhøjde i kip 245cm.
Materialer:
• Pulverlakerede sorte aluprofiler med rustfri skruer, samt mange flotte inddækninger.
• Siderne er altid med eksklusivt 4mm helbane sikkerhedsglas uden mellemsprosser.
• Valgfrit tag : 8mm Polycarbonat plader med UV-beskyttelse, for skygge eller med 4mm sikkerhedsglas.
• Scandic Thor har integreret, kraftig tagrende, med hele 6 nedløbsrør.
Konstruktionen:
• Både glas og polycarbonat plader låses fast af en udvendig klemliste, der skrues fast indefra.
En stormsikker og nem montering uden clips og lignende.
• Stellet er udformet med en utrolig stærk box-profil. De mange skråstivere, samt vandrette
stivere i hele huset, gør det urokkelig stabilt.
• Intelligent design reducerer samletiden med ca. 40%.
• De dobbelte skydedøre løber let på kuglelejer og giver en stor åbning på 120cm.
• Skydedørene kan aflåses.
• Scandic Thor har 4 tagvinduer, der alle kan åbnes.
• Vinduesåbnere holder vinduerne på plads. Automatisk vinduesåbnere kan tilkøbes.
• Der medfølger kraftige aluminiums sokkelbeslag til effektiv forankring i underlaget.
• Scandic Thor er vindtestet op til 28 m/s vind og til et snetryk op til 60kg/m2!
• OBS : Konstruktionen og samlingerne i disse huse, er som udgangspunkt ikke
• 100% vandtæt. Det vil kræve at man fuger samlingerne med glassilikone.
• 2 Tuber glassilikone, samt fugeværktøj medfølger.
Den Nordiske Gud, Thor, er vel en af de mest kendte i den Nordisk
Mytologi og søn af Odin. Han var en vigtig vejrgud, som kontrollerede
naturkræfterne som sol, regn og især torden. Det er jo gode egenskaber
at styre den slags! I første omgang gav vi Scandic Thor navnet Thor pga
T-formen, men også styrken kendetegner Scandic Thor. Bag sit lidt
voldsomme ydre, stod Thor faktisk også for opretholdelsen af freden i
samfundet, det passer også meget godt på Scandic Thor..Stor udenpå
og hyggelig indvendig. Thor betyder faktisk også torsdag, men du må
gerne bruge huset hele ugen!
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