
Nyhet i Norge -
Hagetunnel
for deg med

grønne fingre!
Vi kan tilby en praktisk plasttunnel med
unike funksjoner til en gunstig pris.

Hageentusiastens drøm!

Hagetunnelens
konstruksjon
Haygroves hagetunnel er laget slik at to personer enkelt
kan sette det opp med hjelp av en 13 mm fastnøkkel og
en hammer.
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Hagetunnelen tåler
godt snø, men det
anbefales å skyve
snøen vekk fra
plasten og fra sidene,
slik at det ikke blir
skjev belastning på
stålrammen.

Hagetunnelen kan lett
bygges av to personer.
Myhrene AS kan tilby
utleie av byggehjelp
hvis ønskelig.Fundament er ikke

nødvendig. Konstruksjonen
er laget av en galvanisert
stålramme, sterk nok til å
flyttes ved behov. Plasten
festes enkelt med klips i
stålrammen og i en
stålkanal i bunnen. Man
trenger dermed ikke grave
plasten ned eller feste den
til treverk. Systemet gjør
det enkelt å ta av og på
plasten.

Myhrene AS selger Haygrove plasttunneler til profesjonelle
dyrkere av frukt, bær og grønnsaker, i tillegg til at vi
produserer jordbær og moreller i tunneler på egen gård i
Sylling. Vi har lang erfaring i bruk av plast som dekke over
hagebruksvekster.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!



Unike fordeler ved Haygrove
hagetunnel:

Spesialdesignet
plastmateriale
Plasten sprer lyset som
kommer inn i hagetunnelen.
Sammenlignet med glass
betyr dette at tunnelen blir
kjøligere, at risiko for
bladsviing reduseres og at
lyset kommer lenger ned i
plantemassen.

SMART
luftesystem
Luftesystemet med
insektnett kan rulles opp
og ned langs hele
lengden på tunnelen.
Dette betyr at tunnelen
kan lukkes helt ved
tidligproduksjon, og det
kan luftes godt på varme
sommerdager. Tillater
lufting, men holder
insekter ute!

En plasttunnel designet som et drivhus
Haygrove Ltd i England har siden 1996 drevet profesjonell
hagebruksproduksjon i plasttunneler. Med deres kunnskap
og erfaring har de utviklet et kvalitetsprodukt som bare
veksthusgartnerier før har hatt tilgjengelig.

Design
• Tunnelene finnes i 3 og 4 m bredde, og det er 2 m
mellom hver bøyle. Dermed kan du lage din tunnel etter
ditt behov!

• Tunnelen har en høyde på over 2 m, også på
ytterveggene. Dette for å utnytte arealet og å unngå
vonde rygger!

Plastkvalitet
En unik vevet plast som er
sterk nok til å gå på!

Plantebord og stålwire til oppheng
Plantebordet kan enkelt felles opp langs veggen når det
ikke er i bruk og stålwire til klatrende planter og ampler kan
festes på stålrammen.

Galvanisert
stålkonstruksjon
Det brukes 40 mm galvanisert stål i
tunnelrammen og i festesystemet,
noe som gjør drivhuset til en av de
sterkeste i markedet. Rammen festes
med 800mm lange stålbor i bakken.


