
Växthus 
och tillbehör 



Venus
Venus-serien omfattar 4 modeller, alla tillverkade av kraftiga  

anodiserade aluminiumprofiler – från 3 sektioner = 3,8 m² upp 

till 6 sektioner = 7,5 m². Modellen Venus har takventilation, lätt-

glidande skjutdörr och takrännor. Vidare levereras Venus med 

speciella takstöttor - en bra försäkring mot snö och blåst.

Alla Venus-modellerna kan levereras grönlackade.

Aluminiumbord med hylla

1 Alla Vitavia modeller levereras som standard med tillskuret 
 3 mm glas och profiler i anodiserad aluminium.

2 Modeller märkta med "P" kan också levereras med 
 polykarbonat om så önskas.

Produktspecifikation 3800 5000 6200 7500

Längd 1,95 m 2,57 m 3,21 m 3,84 m

Bredd 1,93 m 1,93 m 1,93 m 1,93 m

Sidohöjd 1,24 m 1,24 m 1,24 m 1,24 m

Totalhöjd 1,97 m 1,97 m 1,97 m 1,97 m

Yta 3,8 m² 5,0 m² 6,2 m² 7,5 m²

Antal takventilationer 1 1 2 2

P 4 mm P 4 mm P 4 mm P 4 mm

Höjden är angiven utan sockel. Höjden är angiven utan sockel.

Stålsockel Observera

Köp inte ett för litet 

växthus. Ingen har 

någonsin klagat över 

att deras växthus är 

för stort! 

Alla Merkur-modellerna 

kan levereras med 

6 mm kanalplast i 

taket och glas i 

resten av huset.

Merkur
Merkur-serien är tillverkad i kraftiga och anodiserade aluminium-

profiler. Ett kvalitetsväxthus med specialdetaljer som sätter fokus  

på styrkan i växthuset. Merkur har speciella hörnförband och kraftiga  

stöttor både i taket och i sidorna (se bilder). Notera den höga sido- 

och takhöjden! Som standard har Merkur-serien 2 öppningsbara 

takventilationsfönster, takrännor och lättglidande skjutdörr med lås.  

Du kan enkelt bytta ut din enkeldörr mot dubbeldörr. Vi erbjuder set 

med dubbeldörrar som tillbehör.

Alla Merkur-modellerna kan levereras grönlackade.

Aluminiumhylla

Jalusifönster

Takstöttor i Merkur/Mars

Takstöttor i Venus Hörnförband i Merkur

Automatisk fönsteröppnare Fällbart bord

Under den varma perioden är det nödvändigt att hålla tempera-
turen i växthuset nere. Alla Vitavia växthus har ventilationsfönster 
som standard i taket. Det är möjligt att komplettera med fler venti- 
lationsfönster och jalusifönster om nödvändigt. Med automatiska 
fönsteröppnare öppnas och stängs fönstren helt automatiskt. 
Fönsteröppnarna drivs av solenergi och kan justeras att öppna 
vid olika temperaturer.

Du kan inte få för mycket plats till plantbackar, krukor och  
dylikt. För detta ändamål erbjuder Vitavia både hyllor och 
bord. Om du önskar odla högre plantor, kan du med fördel 
välja fällbara modeller för att ge mer plats till klättrande växter  
så som gurka och tomat. Många av Vitavias tillbehör kan 
även levereras i grön- eller svartlack.

Ventilation Hyllor och bord kan skapa plats  
och gör det lätt att hålla ordning!

Fällbar hylla

MERKUR 11500VENUS 5000

Vitavias stålsocklar är tillverkade i ex-
akta mått att passa de olika modellerna. 
En sockel ger en extra  höjd och lämnar 
mer utrymme för plantor och växthus-
ägaren själv.

Produktspecifikation 6700 8300 9900 11500

Längd 2,58 m 3,21 m 3,84 m 4,46 m

Bredd 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m

Sidohöjd 1,35 m 1,35 m 1,35 m 1,35 m

Totalhöjd 2,30 m 2,30 m 2,30 m 2,30 m

Yta 6,7 m² 8,3 m² 9,9 m² 11,5 m²

Antal takventilationer 2 2 2 2

P 6 mm P 6 mm P 6 mm P 6 mm



DianaUranus

Höjden är angiven utan sockel.

Ett stort växthus 
kan användas som en 
kombination av lusthus 
och växthus.

Höjden är angiven utan sockel.

Bygg på ett stabilt fundament

Jordtermometer Hygrometer

ORiON 5000DiANA 11500URANUS  9900

Takstöttor i Uranus

Hörnförband i Uranus Orion 5000

Växthustermometer Mini/maxi termometer

Håll ordning på temperaturen
Vitavia hjälper dig att hålla ordning på temperatur och luftfuktighet 
i växthuset.
- Växthustermometer mäter den ögonblickliga temperaturen i 
 växthuset.
- Mini/maxi termometern visar den varmaste och kallaste upp- 
 mätta temperaturen inom en period.
- Jordtermometern talar om när jorden har rätt temperatur för  
 utplantering.
- Hygrometern visar hur hög luftfuktigheten är i växthuset.

Uranus-serien är även det tillverkat i kraftiga anodiserade alu- 

miniumprofiler. Uranus är designat för hobbyodlaren som förväntar  

sig lite mer. Uranus kan verkligen kombineras som växthus och 

uterum. Liksom Merkur-serien har Uranus specialdetaljer som 

sätter fokus på styrkan i växthuset. Speciella hörnbeslag och 

takfotsprofiler samt mycket kraftiga förstyvningar i både tak och 

långsidor är exempel på detta (se bilder). Notera den höga sido-

höjden! Uranus levereras med öppningsbara takfönster, inbyggda 

takrännor och låsbara lättgående dubbla skjutdörrar som stan-

dard. Alla Uranus-modellerna kan levereras grönlackade.

Modell 9900 och 11500 kan även levereras i svartlack.

Produktspecifikation 6700 8300 9900 11500

Längd 2,58 m 3,21 m 3,84 m 4,46 m

Bredd 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m

Sidohöjd 1,51 m 1,51 m 1,51 m 1,51 m

Totalhöjd 2,46 m 2,46 m 2,46 m 2,46 m

Yta 6,7 m² 8,3 m² 9,9 m² 11,5 m²

Antal takventilationer 2 4 4 4

P 6 mm P 6 mm P 6 mm P 6 mm

Notera den höga sidohöjden!

Alla Uranus-modellerna kan levereras med 6 mm 
kanalplast i taket och glas i resten av huset.

Fästbeslag medföljer alla socklar så det är enkelt att fästa det 
hjälpligt i marken.
Tips: Om du önskar tillverka ett helgjutet fundament under  
sockel – eller ersätta sockeln med en träsockel, föreslår vi att du 
följer måtten på hemsidan.

Till Vitavias lackerade växthus 

kan du naturligtvis även köpa 

lackerade socklar.

En dubbel dörr gör det lättare 
att ta sig in i växthuset med 

t.ex. en skottkärra.

Liksom Diana är Orion ett kvalitetsväxthus med  

rundande hörn för optimal planteringshöjd. Modell  

5000 levereras med enkel skjutdörr och ett  

öppningsbart takfönster. Orion levereras med  

tillskuret glas och solbeständiga akrylskivor  

till de rundade takfotsvinklarna. Orion har in- 

byggda takrännor och dörrlås. Orion kan också 

levereras grönlackad.

Ett kvalitetsväxthus i vacker design. De rundade tak-

fots-vinklarna skapar ett stort och rymligt växthus med 

optimal planteringshöjd i kombination med vacker de-

sign. Växthuset levereras med dubbla skjutdörrar som 

gör det möjligt att ta in en skottkärra i växthuset. Väx-

thuset levereras med tillskuret glas och solbeständiga 

akrylskivor till takfotsrundningen. Beroende på storlek 

har Diana upp till 4 öppningsbara takfönster. Alla Diana-

modellerna kan levereras grönlackade.

Notera den höga takhöjden!

Produktspecifikation Orion 5000

Längd 2,57 m Bredd 1,93 m

Totalhöjd 2,30 m Yta 5,0 m²

Antal takventilationer 1

Produktspecifikation 5000 6700 8300 9900 11500

Längd 1,95 m 2,58 m 3,21 m 3,84 m 4,46 m

Bredd 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m

Totalhöjd 2,54 m 2,54 m 2,54 m 2,54 m 2,54 m

Yta 5,0 m² 6,7 m² 8,3 m² 9,9 m² 11,5 m²

Antal takventilationer 1 2 2 4 4

En Vitavia stålsockel ger en stabil grund till ditt växthus. Sockeln är enkel 
att montera och underlättar montering av växthuset. En sockel ger extra 
höjd och då även extra utrymme för både plantor och växthusägare. 

På www.bony.se finns en enkel anvisning för fastgjutning av sockeln.



Produktspecifikation Ida 900 1300 3300

Längd 1,32 m 1,94 m 2,57 m

Bredd 0,69 m 0,69 m 1,30 m

Sidohöjd 1,52 m 1,52 m 1,65 m

Totalhöjd 1,84 m 1,84 m 2,22 m

Yta 0,9 m² 1,34 m² 3,3 m²

Antal takventilationer 1 1 1

P 4 mm P 4 mm

Höjden är angiven utan sockel.

Väggväxthus
Här är möjligheten att kombinera det lilla växthuset med en myshörna. De dubbla  

skjutdörrarna gör det lätt att komma in.

Ida balkongväxthus
Dessa mindre väggväxthus är ideala för hobbyodlaren med begränsad plats. 

Modellerna är designade till balkonger, små trädgårdar och är perfekta för od-

ling av kryddor, frön och tomater. Modellerna har takränna, lättgående skjutdörr 

och hög totalhöjd..

Som extra tillbehör erbjuds ett set om 2 hyllor till ida-modellerna 900 och 1300 

som ökar odlingsytan betydligt.

Lampoljevärmare

Med Vitavias lampoljevärmare är det lätt att hålla växthuset 
frostfritt. Vi erbjuder 3 olika storlekar som passar till växthus,  
4 - 12 m². 

Behåll växthuset frostfritt

iDA 1300

Överdel till aluminiumbord, 
grön

Hyllkonsoler - 2 st inkl. bult 
& mutter

Clips, Bult, Mutter och upp-
bindningskrok m.m.

Utnyttja 
växthuset 
bättre:

iDA 3300HERA 9000 iDA 1300

Hera

Höjden är angiven utan sockel.

HERA 4500

Stuprör

Vitavias stuprör är idealiska om du önskar samla regnvattnet i en tunna 
eller liknande. Stuprören kan förlängas med vanliga standardrör och 

levereras i set om två samt två stopp.

Utnyttja regnvattnet

Dörren utsätts för mycket slitage, därför 

är Vitavias skjutdörrar utrustade med kul-

lagrade dörrhjul. Dörren skall kunna låsas 

med en låsmekanism så att den inte blåser 

upp. Att dörren är öppen är ett stort problem 

om man har polykarbonatskivor i växthuset 

då detta utgör en risk för stormskador. Det 

optimala är att dörren kan låsas i olika  

öppna lägen så att den även kan användas 

som ventilation under den varma perioden.

Detta sexkantiga växthus har en spännande och elegant design. Hera har full stå- och 

planteringshöjd. Modellen 4500 levereras med skjutdörr med handtag, jalusiventila-

tion och 3 mm glas. Modellen 9000 levereras med dubbla skjutdörrar med lås. 

3 stora ventilationsluckor på sidorna säkrar en optimal ventilation. Huset levereras 

som standard med glas i hela skivor och 6 mm polykarbonatskivor till taket. Hera 

finns även i grönlackade profiler. Huset kan även användas som lusthus, volonjär eller 

uterum – ja, bara fantasin sätter gränsen. Hera 9000 finns även i svartlack.

Produktspecifikation 4500 9000

Diagonalmått 2,56 m 3,80 m

Sidohöjd 1,82 m 1,82 m

Totalhöjd 2,57 m 2,88 m

Yta 4,5 m² 9,0 m²

Antal takventilationer:

Jalusifönster 2

Sidofönster 3

Skuggpasta Skuggnät

skuggpasta stryks på utsidan av växthusets tak och de sidor 
som är vända mot solen. Skuggpastan appliceras med pensel 
eller roller. Beroende på hur tjockt lager man applicerat och 
regnmängd håller skuggpastan i ca. 8 veckor.
skuggnätet monteras på insidan av växthuset med hjälp av 
wire. Nätet fungerar också isolerande mot kyla om natten.
 
Skuggnätet och skuggpastan hindrar också växterna från att 
brännas i solen.

Skuggning

Ida hyllor



Produktspecifikation 8600 10200 11900

Längd 3,34 m 3,97 m 4,60 m

Djup 2,66 m 2,66 m 2,66 m

Höjd bakvägg 2,39 m 2,39 m 2,39 m

Höjd front 1,87 m 1,87 m 1,87 m

Antal takfönster 2 2 3

Ida 5200, 6500 och 7800
Har du begränsad plats eller har du bara behov för en mindre odlingsyta är ida ett 

perfekt val. ida ger stor odlingsyta i förhållande till platsen det behöver.

Den höga sido- och takhöjden i ida-modellerna gör att varje kvadratmeter kan 

utnyttjas till odling. ida 5200-7800 kännetecknas av att de alla är tillverkade av 

eleganta aluminiumprofiler som tillåter det mesta solljuset komma in i växthuset. 

ida 5200-7800 ger dig möjlighet att fritt välja om du vill ha enkel skjutdörr plac-

erad i var gavel eller en dubbel skjutdörr på framsidan. ida 5200-7800 levereras 

med skivor av 6 mm polykarbonat i taket och 3 mm glas runt om växthuset.

Produktspecifikation 5200 6500 7800

Längd 2,62 m 3,24 m 3,87 m

Djup 2,01 m 2,01 m 2,01 m

Höjd vid bakvägg 2,21 m 2,21 m 2,21 m

Höjd i framkant 1,69 m 1,69 m 1,69 m

Yta 5,2 m² 6,5 m² 7,8 m²

Antal takfönster 1 2 2

Höjden är angiven utan sockel.

Helena
Helena är ett elegant och nyutvecklat väggväxthus, som kan använ-

das både som växthus och uterum. De stora dubbla skjutdörrarna 

med lås kan placeras antingen i endera gaveln eller på framsidan 

av växthuset. Dörröppning: 119 x 176 cm.

Helena är tillverkat i kraftiga anodiserade aluminiumprofiler, som 

släpper in mycket ljus och ger en elegant look. Växthuset lever-

eras med 10 mm polykarbonatskivor i taket och 4 mm floatglas i 

sidorna. Helena levereras med stuprör.

HELENA 8600iDA 5200

•  Välj mellan dubbel eller   

 enkel skjutdörr.

• Välj mellan tre storlekar;  

 från 5,2 till 7,8 kvm.

• Levereras i ljusgrå 

 anodiserad aluminium.

• 6 mm polykarbonat i 

 taket och 3 mm glas i   

 sidorna

Ekologiska tomaterAutomatisk droppbevattning

Vitavia erbjuder en fullautomatisk bevattnings- och 
gödningsanläggning. Anläggningen levereras med
termostatventil och räcker till 50 bevattningsställen. 
Anläggningen kan byggas ut för att täcka varje behov
av bevattning i växthuset.

Bevattning i växthuset

Ett väggväxthus är optimalt för den som gärna vill hålla växthuset frostfritt. Husväggen tar upp 

solens värme under dagen och avger den till växthuset under natten. Om det är praktiskt möjligt 

kan väggväxthuset med fördel monteras framför ett källarfönster. Genom att öppna fönstret på 

glänt kan man utnyttja den billigare värmen från huset till att hålla växthuset frostfritt.

OBS! Den mycket kraftiga bottenramen 

gör att Helena kan monteras utan sockel. 

Bottenramen kan monteras direkt 

ovanpå ett plant underlag eller 

gjutet fundament.



Zeus 8100–15700
Är du en passionerad hobbyodlare är Zeus ett bra val för dig. Detta 

kraftiga, eleganta växthus är idealet för den som tar odling av väx-

ter och grönsaker seriöst. Den generösa sidohöjden ger full ståhöjd 

överallt i växthuset. Glaset som är 4 mm  i hela banor lämnar fri sikt 

från både in- och utsidan utan fula skarvar. Den låsbara stalldörren 

är försedd med ett kraftigt cylinderlås. Dörren ger även extra venti-

lationsmöjlighet utan att  växterna utsätts för drag.

Produktspecifikation 8100 10000 11900 13800 15700

Längd 3,14 m 3,89 m 4,63 m 5,38 m 6,12 m

Bredd 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m

Sidohöjd 1,89 m 1,89 m 1,89 m 1,89 m 1,89 m

Totalhöjd 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Yta 8,1 m² 10,0 m² 11,9 m² 13,8 m² 15,7 m²

Antal takventilationer 2 2 3 3 3

OBS! Den mycket kraftiga bottenramen 

gör att Zeus kan monteras utan sockel. 

Bottenramen kan monteras direkt 

ovanpå ett plant underlag eller 

gjutet fundament.

ZEUS 15700

Den kraftiga polykarbonaten om 10 mm i 
taket reducerar kondens och värmeförlust.

Minska värmeförlust och 
reducera kondens

Cresting

Ge ditt växthus en riktig ”viktoriansk look” med Vitavias Cresting. 
Taknocksdekoration till fristående växthus , som även hindrar fåglar 
att sätta sig på nocken. Kan beställas i svart och grönt. Tillverkas av 
plast. Passar till modellerna 6700, 8300, 9900, 11500 och 13000

Taknocksdekoration

SiRiUS 13000 - svartlackad

SiRiUS 13000 - anodiserad aluminium

SiRiUS 13000 - grönlackad

På vår hemsida  

www.bony.se  
finner du detaljerad beskrivning 
av våra tillbehör och monterings-
anvisningar samt mycket annan 
nyttig information.                  

Sirius 13000
Stort orangeri/växthus i exklusiv design med många läckra detaljer. Mycket rymd och en  

generös sidohöjd. 4 mm glas i hela banor runt om, två dörrar som kan placeras på valfri  

gavel och 4 takfönster. Nytt elegant system för monteringen av glaset med lister.

Önskar du större dörröppning eller bättre ventilation, erbjuder vi dubbeldörrar som 

tillbehör (utan glas)

Leverans sker inklusive sockel och tre stuprör.

Höjden angiven MED sockel.

Produktspecifikation Sirius 13 m2

Huvudbyggnad 2,57 x 3,84 m

Ingångsparti 2,57 x 1,26 m

Sidohöjd 1,57 m

Totalhöjd 2,52 m

Ett stort växthus kan 
användas både som 
uterum och växthus
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Drivbänk

Gaia drivbänk är ett miniväxthus som är avsett för frösådd samt upp-
drivning av plantor för senare utplantering. Gaia år dessutom optimal 
för odling av sallad, rädisor, kryddor och andra låga växter under hela 
säsongen. Gaia levereras med 4 öppningsbara ventilationsluckor.

Längd: 120  cm Sidohöjd: 39 cm
Bredd: 80 cm Totalhöjd: 72 cm

Drivbänk

Sokkel

HygrometerDiverse små tillbehör

Termometer Jordtermometer Mini/maxi termometer SkuggnätSkuggpasta

Växthusvärmare Aluminiumhylla

Växthusbord

Växthusbord med 
extra hyllplan

Hyllkonsoler

UppbindningskrokStuprör Hyllset till IDA

Fällbar hylla

Fällbart bord

Överdel till 
växthusbord

KOM I GåNG KLIMATKONTrOLL I VäxTHUSET SKUGGNING

Hydromat Ekstra tagvindue
& automatiske vinduesåbnere

Jalousivindue
& automatisk jalousiopluk

BEVATTNING

UDNYT PLADSEN

VENTILATION OCH CIrKULATION

återförsäljare:

Bryggavägen 117 
178 31 Ekerö
Tel: 08 560 310 70

e-mail: info@bony.se
www.bony.se
Fax: 08 560 315 65

På vår hemsida finner du detaljerad 
beskrivning av alla våra tillbehör 
samt monteringsanvisningar och 
mycket annan nyttig information.


