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KASVIHUONEIDEN MATERIAALIJAKO 

Harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvihuoneet voidaan jakaa 
sekä materiaalien, koon että käyttötarpeen osalta eri luokkiin. 
  
Materiaalijako ; Panelit ovat joko polykarbonaattia tai lasia ja 
myös muovisia peitteitä voidaan käyttää pienissä huoneissa  
 
Polykarbonaatti on pintamateriaalina hallitseva. N. 75% 
harrastuskäyttöön tarkoitetuista kasvihuoneista ovat 
polykarbonaattilevyillä varustettuja. Polykarbonaatti on erittäin 
vahva ja kevyt käsitellä. Kennolevyt eristävät ulko-/sisä-
lämpötilaeroja ilmaeristeensä ansiosta ja suojaavat UV-säteilyltä. 
Lisäksi kaksikerroksinen kennolevy taittaa auringon säteet estäen 
suoran polttavan valon, jolloin erillisiä varjostuskankaita ei tarvita.  
 
Lasi on pintamateriaalina kirkas, kova ja helposti puhdistettava ja 
se sopii erityisen hyvin suuriin ja monimuotoisiin piha & 
viherhuoneisiin. Kirkkautensa vuoksi suosittelemme varjostus-
kankaiden käyttöä ja erityistä varovaisuutta käsiteltäessä.  
 
Alumiinirungon käsittelyvaihtoehdot ovat ; ei pintakäsittelyä 
eloksointi , eloksointivärjäys, maalaus ja teippaus.  
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KASVIHUONEIDEN KOKOJAKO 

Harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvihuoneet voidaan jakaa 
sekä materiaalien, koon että käyttötarpeen osalta eri 
luokkiin. 
 
Kokojako ; Pienet, keskikokoiset ja suuret  
 
Pienet ulkoa hoidettavat ovat usein 0,5 – 2m² kokoisia. 
Huoneet voivat olla parvekkeille tarkoitettuja kaappimallisia, 
seinää vasteen nojaavia sekä katettuja kasvatusalustoja.  
 
Keskikokoisia huoneita myydään suhteessa eniten. Ne ovat 
yleensä 2,5 – 6m² huoneita. Nämä huoneet eivät yleensä 
tarvitse erillislupia vaikkakin kiinteä perustus on oleellinen. 
Nämä huoneet ovat yleensä alumiinirunkoisia kattoluukulla ja 
ränneillä varustettuja sisältä hoidettavia kasvihuoneita.  
 
Suuret kasvihuoneet ovat yleensä 7 – 20m² huoneita. Ne 
voivat olla muodoltaan perinteisiä, t-mallisia tai huvimaja 
muotoisia . Osuus myynnistä on perinteisessä kaupassa pieni 
ja siten nämä huoneet sopivat monesti tilauspalvelun piiriin.  
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KASVIHUONEIDEN KAUPALLINEN JAKO 

Harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvihuoneet voidaan jakaa 
sekä materiaalien, koon että käyttötarpeen osalta eri 
luokkiin. 
 
Käyttötarve & hinta / laatusuhde jako ; Promootio / tarjous-
tuotteet, Standard /perustuotteet ja Premium / luxus-tuotteet  
 
Promootio tuotteita myydään yleensä hinta/m² mielikuvalla ja 
tuotteen muut ominaisuudet jäävät pienemmälle huomiolle.  
 
Standard huoneita myydään yleensä korostamalla eri 
ominaisuuksia kuten käytännöllisyys ja lisävarustelu 
mahdollisuuksia & helppokäyttöisyyttä korostamalla. 
 
Premium tuotteita myydään yleensä brändi & laatu 
ominaisuuksia korostamalla. Nämä tuotteet ovat monesti 
isohkoja, extra tukevia & vankkoja rakenteeltaan tai muulla 
tavalla vakiohuoneista poikkeavia. Tilauspalvelu & nettikauppa 
ylikorostunut näiden huoneiden jakelussa.  
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KASVIHUONEMYYNNIN VAIHEET 

     Varmista asiakkaan käyttötarve edellä esitetyn jaon; materiaalien, 
koon sekä käyttötarpeen osalta 
 

     Muistuta perusasioista, sijainnin valinta, kasvatus & tilankäytön tarve, 
perustan tekeminen ja pystytyksen helppous ohjeita noudattamalla 

  
     Esittele ensin ne vaihtoehdot jotka parhaiten vastaavat asiakkaan 

kertomia tarpeita (kutsu asiakas mallihuoneen sisään näyttääksesi 
tuotteen tilavuuden – muistuta että kasvihuoneen sisätila on työhuone !) 
esittele myös vertailutuote jotta usko ensin esitetyn sopivuudesta 
vahvistuu. Kasvihuoneita myydään yleensä eri ominaisuuksia 
korostamalla ja lisävarustelu mahdollisuuksia & käyttö-yhteyksiä 
korostamalla. Varmista sokkelin tarve ja mahdollisten lisä-tarvikkeiden 
tarve kuten kattoluukun automaattinen avaaja, työtä helpottavat hyllyt ja 
pöydät, kiinnikkeet, kastelujärjestelmät  j.n.e 
 

     Muistuta että kunnossapito ei ole työlästä – kerro puhtaanapidosta 
ja  anna talvivinkit sekä vahvista tuotteen keston uskottavuutta 
kertomalla materiaalien vahvuuksista ja niiden takuuehdoista. 
 

     Päätä kauppa antamalla oikeat tuotepakkaukset (ja auta tarvittaessa 
lastauksessa). Muista rohkaista ostamaan ja kasvattamaan omat yrtit & 
vihannekset sekä kerro mistä saa lisätietoa 
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SEASON KASVIHUONEET 

www.season.fi 

Season kasvihuoneet ovat edullisia ja käytännöllisiä, erityisesti 
vaihteleviin skandinaavisiin oloihin suunniteltuja perus kasvihuoneita.  
 
Erityisen 146cm korkea kylki antaa runsaasti käyttötilaa kasveille sekä 
tekee  liikkumisen ja työnteon mukavaksi. Kattavat tuet jämäköittävät 
eloksoitua alumiinirunkoista kasvihuonetta ja varmistavat kestä-
vyyden. Kevyt, eloksoitu insert alumiinirunko on kestävä ja helppo 
käsitellä. Runkoprofiileissa olevat upotuspisteet helpottavat kiin-
nikkeiden ja tukien sekä runkohyllyjen jälkiasennuksia. Vahvat, 
valoisat UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt taittavat auringon-
säteet ja siten erillisiä varjostuskankaita ei tarvita. Liukuovi säästää 
tilaa ja kattoluukut varmistavat ilmanvaihdon. Onteloitu harjapalkki, 
erilliset kulmatuet ja tukiaisat kulmissa ja kattolevyjen alla vahvistavat 
kasvihuonetta vaihtelevissa olosuhteissa ja tekevät kasvihuoneesta 
jämäkän ja kestävän vuoden ympäri. Erillisellä galvanoidulla teräs-
sokkelilla tukevoitat helposti perustaa ja korotat entisestään huonetta 
12 cm. Kasvihuone on helppo asentaa kattavilla ja selkeillä 
käyttöohjeilla. Materiaali ja tuotantotakuu 5 vuotta. 
 



SEASON PROMOTION TUNNELIKASVIHUONE / 4,0m² 

Season tunnelikasvihuone on kausituote joka on kevyt, nopea ja 
helppo pystyttää kevät-kesä kaudeksi ja purkaa sitten talveksi. Tämä 
kasvihuone ei tarvitse erillistä kivijalka ja siten se on helppo siirtää 
tarpeen ja käytön mukaan haluttuun paikkaan. Kiinnitys maaperään 
ankkuritapeilla ja telttaköysillä. Tilava tunnelimainen kasvihuone toimii 
myös tarvittaessa tarvike & pihavarastona. Runko on valmistettu 
galvanoidusta teräsputkesta ja päällinen UV-suojatusta  poly-
ethyleenistä. Kasvihuone  aukeaa molemmista päistään ja siten 
useampi tuote on helposti liitettävissä toisiinsa  jolloin tunneli- 
kasvatustila pitenee. Sivuilla ja päädyissä hyönteis- verkolliset 
ilmastointi-aukot joilla ilmastointia on helppo säädellä. 
 
Tuote nro:   188204 
Runko :        Galvanoitu teräsputki – paksuus 2,5cm  
Päällinen:    160gr/m² Canvas vahvistettu ja UV-suojattu polyethyleeni 
Kh-mitat :     L 200 x P 200 x K 200 cm 
Pk-mitat :     145 x 42 x 12 cm 
Paino :         16 kg    
Takuu :         2 vuotta 
Ean :            6417264882046 
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SEASON PROMOTION TUNNELIKASVIHUONE / 8,0m² 

Season tunnelikasvihuone on kausituote joka on kevyt, nopea ja 
helppo pystyttää kevät-kesä kaudeksi ja purkaa sitten talveksi. Tämä 
kasvihuone ei tarvitse erillistä kivijalka ja siten se on helppo siirtää 
tarpeen ja käytön mukaan haluttuun paikkaan. Kiinnitys maaperään 
ankkuritapeilla ja telttaköysillä. Tilava tunnelimainen kasvihuone toimii 
myös tarvittaessa tarvike & pihavarastona. Runko on valmistettu 
galvanoidusta teräsputkesta ja päällinen UV-suojatusta  poly-
ethyleenistä. Kasvihuone  aukeaa molemmista päistään ja siten 
useampi tuote on helposti liitettävissä toisiinsa  jolloin tunneli- 
kasvatustila pitenee. Sivuilla ja päädyissä hyönteis- verkolliset 
ilmastointi-aukot joilla ilmastointia on helppo säädellä. 
 
Tuote nro:   188202 
Runko :        Galvanoitu teräsputki – paksuus 2,5cm  
Päällinen:    160gr/m² Canvas vahvistettu ja UV-suojattu polyethyleeni 
Kh-mitat :     L 200 x P 400 x K 200 cm 
Pk-mitat :     145 x 42 x 18 cm 
Paino :         26 kg    
Takuu :         2 vuotta 
Ean :            6417264882022 
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SEASON KUPLAMUOVI PÄÄLLINEN / 3,6 – 4,7 – 5,9 – 6,2m² 

Season talvi & myrskysuojus / kuplapäällinen on kätevä suojahuppu 
kasvihuoneelle. Kuplamuovi luo lisäeristeen jolloin sesongin pystyy 
aloittamaan aikaisemmin ja lopettamaan myöhemmin. Kuplamuovinen 
huppu on myös vahva ja siten hyvä talvisuojus, pitäen lumet irti 
kattolevyistä ja suljettuna se pitää myös tuulen pois sisätiloista. 
 
Suojus sopii sekä liukuovi että saranaovi malleille. 
 
Suojuksesta yleisimmät koot 6 x 6 – 6 x 8 ja 6 x 10 + 8 x 8 huoneille 
 
Tuote nro:   188251-188252-188253-188254 
Päällinen:    120gr/m²  kuplamuovi polyethyleeni 
Mitat :           L 200 x P 200 x K 210 cm 
Mitat :           L 200 x P 260 x K 210 cm 
Mitat :           L 200 x P 320 x K 210 cm 
Mitat :           L 260 x P 260 x K 215 cm 
Pk-mitat :     70 x 50 x 15 (17 – 19 – 20) cm 
Paino :         0,9 (1,2 – 1,5 – 1,6) kg    
Takuu :         2 vuotta 
Ean :            6417264882510, 2527, 2534, 2541   
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SEASON PROMOTION KASVIHUONE H6x4 / 2,5m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukku ja 
liukuovi helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla 
korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet 
helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita 
etenkin talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:  188000 (sokkeli 188100) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          4mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 190 x P 130 x K 193 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm) 
Pk-mitat :     Runko 193x19x12cm  -  Levyt 146x62x8cm    
Paino :         Pak 1 Runko 18 kg / Pak 2 Levyt 13 kg     Yht: 31 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880004  (sokkeli 6417264881001) 
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SEASON PROMOTION KASVIHUONE H6x6 / 3,6m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat 
kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla 
kiinnitettävät poly-karbonaatti kennolevyt viimeistelevät 
kokonaisuuden. Kattoluukku ja liukuovi helpottavat ilmanvaihdon 
säätelyä. Erillisellä terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 
12 cm. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen 
pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen 
osalta. 
  
 
Tuote nro:  188001 (sokkeli 188101) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          4mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 190 x P 190 x K 193 cm (sokkelin kanssa K 205 cm) 
Pk-mitat :     Runko 193x19x14cm  -  Levyt 146x62x10cm    
Paino :         Pak 1 Runko 21 kg / Pak 2 Levyt 16 kg     Yht: 37 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880011   (sokkeli 6417264881018) 
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SEASON PROMOTION KASVIHUONE H6x8 / 4,7m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukku ja 
liukuovi helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla 
korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet 
helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita 
etenkin talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:   188002   (sokkeli 188102) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          4mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 190 x P 250 x K 193 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm) 
Pk-mitat :     Runko 253x18x14cm  -  Levyt 146x62x12cm  
Paino :         Pak 1 Runko 24 kg / Pak 2 Levyt 19 kg     Yht: 43 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880028     (sokkeli 6417264881025) 
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Sovh 429;-   (sokkeli 89,50) 



SEASON STANDARD KASVIHUONE H6x10 / 5,9m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa runsaasti 
käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi.  
Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua 
alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti 
kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) ja liukuovi 
helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla korotat 
helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet helpottavat 
kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin 
talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:   188004   (sokkeli 188104) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 190 x P 310 x K 193 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm)  
Pk-mitat :     Runko 314x20x14cm  -  Levyt 146x62x17cm 
Paino :         Pak 1 Runko 33,5 kg / Pak 2 Levyt 25,5 kg     Yht: 59 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880042      (sokkeli 6417264881049) 
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Sovh 649;-   (sokkeli 109,00) 



SEASON STANDARD DUO KASVIHUONE H8x8 / 6,2m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) 
ja liukuovet(2) helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä 
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät 
asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös 
ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:   188021  (sokkeli 188121) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 250 x P 250 x K 197 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm)  
Pk-mitat :     Runko 253x22x14cm  -  Levyt 140x62x17cm 
Paino :         Pak 1 Runko 34 kg / Pak 2 Levyt 26 kg     Yht: 60 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880219      (sokkeli 6417264881216) 
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Sovh 699;-   (sokkeli 119,00) 



SEASON STANDARD DUO KASVIHUONE H8x10 / 7,7m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) 
ja liukuovet(2) helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä 
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät 
asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös 
ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:   188022  (sokkeli 188122) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 250 x P 310 x K 197 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm) 
Pk-mitat :     Runko 313x20x14cm  -  Levyt 140x62x19cm  
Paino :         Pak 1 Runko 37 kg / Pak 2 Levyt 29 kg     Yht: 66 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880226      (sokkeli 6417264881223) 
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Sovh 799;-   (sokkeli 139,00) 



SEASON STANDARD DUO VIHREÄ KH H8x8 / 6,2m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) 
ja liukuovet(2) helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä 
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät 
asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös 
ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta. 
 
 
Tuote nro:   188023  (sokkeli 188123) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 250 x P 250 x K 197 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm)  
Pk-mitat :     Runko 253x22x14cm  -  Levyt 140x62x17cm 
Paino :         Pak 1 Runko 34 kg / Pak 2 Levyt 26 kg     Yht: 60 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880233     (sokkeli 6417264881230) 
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Sovh 749;-   (sokkeli 129,00) 



SEASON STANDARD DUO VIHREÄ KH H8x10 / 7,7m² 

Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa 
runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon 
mukavaksi.  Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen 
eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät poly-
karbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2)  
ja liukuovet(2) helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä 
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät 
asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös 
ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta. 
  
 
Tuote nro:   188024  (sokkeli 188124) 
Runko :        Eloksoitu alumiiniprofiili (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :          6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :     L 250 x P 310 x K 197 cm  (sokkelin kanssa K 205 cm) 
Pk-mitat :     Runko 313x20x14cm  -  Levyt 140x62x19cm  
Paino :         Pak 1 Runko 37 kg / Pak 2 Levyt 29 kg     Yht: 66 kg    
Takuu :         5 vuotta 
Ean :            6417264880240       (sokkeli 6417264881247) 
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Sovh 849;-   (sokkeli 149,00) 



NISON PREMIUM KASVIHUONE SC 4,7m² 

Nison kasvihuoneiden jämäkkä runkorakenne ja kaksois-kiinnikelistat 
tekevät kasvihuoneista erityisen tukevia ja helppoja asentaa. Tämä 
erityisen jämäkkä  ja kompakti kasvihuone sopii isompaankin pihaan. 
Speed Click runko-rakenteessa on esi-asennetut  nivelet kulmissa jotka 
sitovat ja vahvistavat runkoa ja helpottaa  kasvihuoneen pystytystä. 
Jämäkät 6mm UV-suojatut polykarbonaatti levyt asetetaan  paikoilleen 
ja lukitaan pintalistalla tiukasti paikoilleen. Tilaa säästävä liukuovi ja 
kahdet kattoluukut automaattiavaajineen varmistavat ilmanvaihdon ja 
räystäiden syöksytorvilla otat helpolla sadeveden talteen. Erillisellä 
galvanoidulla teräs-sokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 10 cm . 
Jämäkkä kasvihuone toimii talvella vaikka pihavarastona. Selkeät 
asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä. 
  
Tuote nro:     187901 
Runko :           Alumiiniprofiili   (sokkeli galvanoitu teräs) 
Levyt :             6mm paksut UV-suojatut polykarbonaatti kennolevyt 
Kh-mitat :        L 218 x P 218 x K 205 cm   (sokkelin kanssa K 215 cm)  
Pk-mitat :        Runko 221x34x30cm  -  Levyt 189x78x22cm   
Paino :            Pak 1 Runko 40 kg / Pak 2 Levyt 28 kg       Yht: 68 kg    
Takuu :           10 vuotta 
Ean :               6417264879015 

www.nison.fi 

Sovh 595;- 



Season Ventmate 
 

 Automaattinen kattoluukun 
avaaja joka reagoi lämpöön . 
Avausta voidaan helposti 
säätää ruuvaamalla 
painesylinteriä avautumaan 
alkaen +10°C. Ilman 
viilentyessä avaaja sulkeutuu.  
Ruuvikiinnitys sopii useimpiin 
kennolevy kasvihuoneisiin. 
 
 
 
 
 
 Mitat :     28 x 5 x 5 cm 
 Tuotenumero: 188501 
  

 
   

SEASON KASVIHUONETARVIKKEET 

www.season.fi 

Sovh 39,95 

 Ramppilevyt (2kpl) ovat käteviä tavaran siirtoa varten. 
Levyt sopivat erityisen hyvin esimerkiksi kottikärryille 
(Huom! Varmista että kottikärryn leveys mahtuu  ovi-
aukosta) ja muille siirrettäville raskaille tuotteille. Ramppi-
levyt ovat galvanoitua terästä ja ne sopivat lähes kaikille 
kasvihuoneille joissa on terässokkeli. Levyjen kantokyky 
100kg - Huom! Varmista kantopisteen kantokyky ! 
 
Mitat :               30 x 12 x 3 cm       Paino 0,5 kg 
Tuotenumero : 188502 Sovh 15,95 

Season Ramp 



SEASON KASVIHUONEPÖYDÄT 

Season puutarhapöytä   
 

Tukeva galvanoitu kaksitasoinen teräspöytä 
kulmavahvikkeineen .Pöydän kantokyky 60 kg  
Pöydän paino 7 kg 

 
 

Mitat :                L 11 5 x S 60 x K 80 
Takuu :        2 vuotta 
Tuotenumero :  188506 

Season istutuspöytä  
 

Kompakti galvanoitu teräspöytä jossa 
työtasolla on suojalaidat ja alahaalla 
säilytyshylly. Pöydän kantokyky  45 kg. 
Pöydän paino  6 kg 
 

Mitat :                 L 60 x S 60 x K 76 
Takuu :    2 vuotta 
Tuotenumero :   188505 
 

www.season.fi 

Sovh 49,95 Sovh 59,95 
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Season Watermate 
 
 
 
 
 
 
 

Tippukastelujärjestelmä on helppo käyttää 
terasseilla, kasvihuoneissa ja puutarhassa. 
Järjestelmällä  kastelee jopa 15 kasvia / ruukkua. 
Järjestelmä kytketään suoraan hanaan kiinni 
paineenalennin-suuttimen kanssa. Järjestelmässä 
on 15m  kasteluletkua joka tarpeen mukaan 
leikataan käyttötarvetta vastaavaksi järjestelmäksi. 
 

Mitat :          L 21 x S 5,5 x K 22 cm  
Myyntierä:  12 kpl 
Takuu :       1 vuosi  
Tuote.nr:     519004         Sovh  29,95 
  

 
   

SEASON KASVIHUONEKASTELU 

Season Dripbag 10L 
 

 
 
 

 
 

Kastelupussin tippukastelu-
järjestelmä on helppo käyttää esim. 
parvekkeilla, terasseilla, 
kasvihuoneissa  ja puutarhassa. 
Järjestelmällä  kastelee jopa 8 
kasvia / ruukkua. Pussin 10 l 
vesimäärä riittää noin kahdeksi 
päiväksi. Järjestelmässä on 6m  
kasteluletkua joka tarpeen mukaan 
leikataan käyttötarvetta vastaavaksi 
järjestelmäksi. 
 

Mitat :        L18 x S3,5 x K33 cm 
Myyntierä: 12 kpl 
Takuu :      1 vuosi  
Tuote nr:    519005     Sovh  19,95 
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Season 3Xpand 5/15m kasteluletku –setti laajenee 
kolminkertaiseksi pituudeltaan  vedenpaineen ansiosta ja 
supistuu alkuperäiseen mittaansa kun letku tyhjenee. 
Letku on helppo säilyttää keveytensä ja supistuneen 
kokonsa puolesta. Letku ei kierry, taitu taikka litisty ja 
siten se ei myöskään helpolla  sotkeennu. Setissä 
mukana liitinsarja,   8-suutin suihkupistooli ja 
ripustuskoukku. 
  
Materiaali :     Letku Latex ja PE – liittimet PP 
Käyttöpaine:   2 – 5 bar 
Pak.mitat :      L 18,0 x S 12,0 x K 26,0 cm / paino 0,45kg 
Myyntierä:      16 kpl 
Takuu :          1 vuosi 
Tuotenro :      511416             

SEASON KASTELUTUOTTEET 

Sovh 29,95  

Season 3Xpand STOP 7,5/22m kasteluletku –setti 
laajenee kolminkertaiseksi pituudeltaan  vedenpaineen 
ansiosta ja supistuu alkuperäiseen mittaansa kun letku 
tyhjenee. Letku on helppo säilyttää keveytensä ja 
supistuneen kokonsa puolesta. Letku ei kierry, taitu taikka 
litisty ja siten se ei myöskään helpolla  sotkeennu. Setissä 
mukana sulkuventtiili liitin,  8-suutin suihku-pistooli ja 
ripustuskoukku. 
  
Materiaali :     Letku Latex ja PE – liittimet PP 
Käyttöpaine:   2 – 5 bar 
Pak.mitat :      L 18,0 x S 13,0 x K 29,0 cm / paino 0,65kg 
Myyntierä:      10 kpl 
Takuu :           1 vuosi 
Tuotenro :       511438 Sovh 44,95 



Neuvonta ja reklamaatiopalvelu  
   

Olarinluoma 12               tel:09 5259 3643 
02200 Espoo                        info@finnflame.fi 

www.season.fi 
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