
Have igloen er en nyskabelse til alle der elsker udelivet

Den kan sættes op over alt og kræver hverken fundament eller byggetilladelse. 
Igloen er vindstærk grundet sin naturlige form, og der medfølger klar dug - lige til at 
klikke af og på.

Formål: Udestue, drivhus, pavillon, familierum, udstillingsrum, 
undervisningsrum.
Diameter: 3,6 m
Areal: 10 m2

Højde: 2,2 m
Form: Iglo formet halvkugle
Dække: Transparent. Heldækkende mosquitonet og armyfar-
vet dække kan tilkøbes.
Farver på dække: Transparent
Skeletstrukturen/konstruktionen: Hvid
Fremstillingsmaterialer: Polyvinylchlorid ( PVC), Soft PVC og 
HDPE
Samletværktøj: Intet – samles enkelt i hånden
Fremgangsmåde: Udførlig samleguide medfølger. Alle stæn-
ger har prægede bogstaver på.
Samletid: For to personer cirka en time. Men en person kan 
sagtens udføre det selv.
Fundament: Igloen behøver intet fundament, og kan sættes 
op lige hvor man ønsker det.
Efterbehandling: Igloen behøver ingen efterbehandling.
Vedligeholdelse: Igloens dække og stænger kan let rengøres 
med vand og en blød børste eller klud.

Flytbar: Igloen kan i opslået tilstand let fl yttesaf to personer. 
F.eks. til et andet sted i haven, eller når man vil slå græs, hvor 
igloen er placeret.
Vindstærk: Kan tåle op til stærk storm (89-102 m pr. sekund) 
Formen på igloen, gør at vinden glider hen over den. Der er 
intet vinden kan få fat i.
Samletemteratur: Stængerne skal bøjes lidt i forbindelse med 
at danne halvkugleformen. Derfor skal stængerne have en 
temperatur på min. 10° for at kunne blive bøjet.
Vinterhårdfør: Nogle tager igloen ned for vinteren, andre la-
der igloen stå og opbevarer havemøbler og/eller sartere planter 
i igloen. Igloen tåler frost og at stå ude.
Sommervarme: Har igloen transparent dække på, og både 
dør og vinduer er lukkede mens det er varmest om som-
meren, kan temperaturen godt komme over 60° i igloen. En 
sådan varme anbefales ikke, og kan være skadelig for igloen, 
havemøbler, planter og husdyr. Vi anbefaler, at oven vindue(r) 
holdes åbne, så det er muligt for varmen at trænge ud.
Samlepakke: Sættet leveres i en kasse med målene: 79 x 40 x 
30 cm. Kassen vejer i alt 23,2 kg.

HVID HAVE IGLO
Alt i ét   • Udestue   • Drivhus   • Pavillon   • Familierum

En enkel og fl eksibel løsning

Have igloen er 3,6 m i diameter, og 2,2 m i højde. Igloens samlede areal er 10 m2. 
Der er to ovenvinduer og en indgang. Stellet er fremstillet af  hvid PVC plast, og der er således ingen rust, råd eller vedlige-
holdelse. 
Have igloen er produceret af 100 % genanvendelige materialer. 
Pakken vejer 23 kg, og indeholder alle nødvendige dele, herunder klar dug (PVC plast), samt samlevejledning. Du skal ikke 
bruge værktøjer af nogen art til at samle den. Det hele gøres i hånden. Alle dele har bogstavprægning på, og det gør den 
enkel at samle. Du kan placere den på hvilket som helst underlag derhjemme.
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