
Glasspaviljong

Opplevelser midt i naturen!
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Glasspaviljong
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Gulvareal
3150 x 3150 mm

9,92 m2.
Høyde 3250mm.
Vekt ca 1500kg

Stålramme.
Hedret glass. 

Flere valgmuligheter for 
• farge av stål ramme
• farge av glass
• golvmateriale
• skyvedører med eller 

uten profiler

Paviljong kan også 
skreddersys etter ønsker.



Glasspaviljong – innovativ  og moderne design
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Nyt naturen på en paviljong uavhengig av vær!
Naturen kjennes på huden, men man er likevel beskyttet av  glassvegger mot 
vind, regn, støv og sludd. Uten å miste utsikten.

Moderne, innovativ design. Paviljongen er et solid bygg som tåler mye.
Den er CE godkjent og produsert i Finland.

En peis i paviljongen gir varme og skaper stemning! Varm paviljong som et 
«after ski» sted eller plass for barn å varme seg opp i når det er snø, vind og 
kaldt ute – en flott sted for familien å samle seg! 

Paviljong kan fås større
og i ønsket design!

Man kan også sette flere av
denne modellen sammen!



Glasspaviljong - stålramme
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Ramme er av stål –
solid, trygg og slitesterk.
Stål blir pulvermalt i 
samme farge som profiler 
rundt glassfelt.

Valgfri farge:
• Hvitt 
• Brun 
• Grå 
• Naturlig aluminium/søl

Mulighet for å adjustere 
føtter gjør oppsett enkelt.  



Glasspaviljong – vegger av glass 

5

Glass i veggene er 4 mm sikkerhetsglass 
- hedret glass. 
Hedret glass er flere ganger sterkere 
enn vanlig glass og er dermed trygg.

Man kan velge mellom
• klar glass 
• bronse, i.e brun fargetone
• røykgrå, i.e grå fargetone

Glassvegger fungerer som skyvedører. 

Man kan 
• ha åpningsmulighet i alle vegger
• holde 1-3 vegger lukket

(uten åpning)
• velge i hvilken retning man åpner til



Glasspaviljong – vegger av glass 
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Skyvedører med ramme
• Veggen kan åpnes 2/3
• Beveger seg på ruller på 

skinner nederst.
• Myggnett(er) av rustfritt stål 

for hele åpninger kan bestilles.

Skyvedører uten ramme
• Ligner system som brukes ved 

balkonger som er 
• Veggen kan åpnes helt
• Glassfelter «henger» fra 

øverste ramme og snus ved 
åpning

Lås 
• En Abloy lås
• Andre skyvedører lukkes fra 

innsiden.



Glasspaviljong – tak av glass 
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Takglass er 8mm tykk hedret glass.
Profiler er på innsiden, «glatt» overflate på utsiden.

Åpning øverst sørger for god lufting.

Stål myggnett til åpningen øverst er inkludert.

Ved annen design eller ved større paviljonger 
anbefaler produsenten maksimum størrelse for 
glassplater 3700 x2000 mm. 



Glasspaviljong – golv 
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Golvmaterialet kan velges mellom:
• varmebehandlet tre  (Lunawood )
• impregnert tre (behandlet med trykk)
• kompositt

Golv består av tre elementer som settes sammen.
Trematerialet krever ingen/lite vedlikehold og er slitesterk.
Golv av disse materialer er inkludert i prisen. 

Glasspaviljongen krever som oftest ingen byggetillatelse.
Nødvendig støtte/ grunnmur under hjørner er avhengig av 
stedet den skal stå. Grunnmur er ikke inkludert i prisen.



Glasspaviljong  
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Paviljong leveres i Norge som komponenter. 
Oppsett er likevel enkelt og krever to-tre menn og en kranbil.

Leveringstid er ca 6-7 uker for standardmodellen.

Priseksempel, inklusiv transport til Oslo er
ca 144 000 kr (inkl.mva) og 115 000 kr (eksl mva). 
Pris i henhold til valutakurs. 

Fikseralt AS kan i tillegg sette glasspaviljongen opp for kunden. 

For anbud med eller uten oppsett, vennligst ta kontakt! 



10

For mer informasjon vennligst ta kontakt med oss

Jan Ivar Johansen           tlf 916 94 862 
Päivi Tupala  920 37 137
Timo Tupala 907 88 991


