
Sera CUPOLE tip tunel - SRA 3030 EU 

 

 

 

Tunelul cu efect de seră a atras mulți grădinari prin lista de avantajele sale: este ușor de instalat și la fel de ușor de 
repozitionat. Toate sunt permise deoarece structura este simpla dar si robusta in acelasi timp. Această seră de 
grădină este, de asemenea, mai puțin costisitoare decât serele fixe. 

Sera CUPOLE ( Ref. SRA3030EU) are o structură solidă din teava de oțel zincat cu diametrul de 25 mm , concepută 
să reziste vremii nefavorabile. Odată poziționata pe structură, capetele capacului (prelatei/foliei) 
trebuie îngropate pentru a împiedica vântul să se năpustească sau apa să se infiltreze, optimizând în același timp 
efectul de seră. Pentru o mai buna stabilitate sunt incluse in kit, patru funii și cât mai multe piese de fixare la sol.  

Această seră de grădină măsoară 300x300 cm și, prin urmare, oferă o suprafață de 9 m² acoperită de o prelată 
transparentă din polietilenă 150 gr / m². Acesta din urmă beneficiază de un tratament anti-UV pentru a evita orice 
risc de îngălbenire, chiar și în cazul expunerii prelungite și repetate la soare. Această seră tunel este livrată ca un kit, 
cu instructiuni detaliate pentru a fi usor de asamblat. Solutia oferita cu aceasta sera rămâne la fel de eficientă ca o seră 
de sticlă sau o seră din policarbonat . 

Pentru a garanta o bună circulație a aerului în timp ce reglează temperatura interioară, această seră a fost executată 
cu șase ferestre pătrate de 35 cm, prevăzute cu plase de țânțari. Cele două uși disponibile vor ajuta, de asemenea, 
să ventileze interiorul serei. Acestea au o lățime de 2 m, ceea ce vă permite să cultivati plante relativ mari.  

Serele tip tunel  vă permit să vă cultivați grădina în toate anotimpurile și să vă păstrați plantele la adăpost de vremea  
rea.  
 
INFORMAȚII 

Referință Sera tip tunel - CUPOLE 

Cod produs SRA 3030 EU 

Marca Hobby Metal 

DATE TEHNICE 

Tip de seră tunel 

Material Oțel zincat + polietilenă 150 gr/m² 

Nume comun Tunel cu efect de seră 300x300 cm în polietilenă transparenta tratata UV 

Pereți Folie de polietilenă armată 140 gr / m² 

Structură Finisaj galvanizat din oțel Ø 19 mm 
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Aces sera Doua uși rulante cu fermoar 

Tip ventilatie Naturala, prin 6 geamuri de ventilație cu plasă contra țânțarilor (35x35 cm) 

lățime 300 cm 

lungime 300 cm 

înălțime 213 cm 

Suprafață externă 9 m² 

TRANSPORT ȘI GREUTATE 

Transport  Firma de curierat  

Cost transport Conform tarif firma de curierat 

Timp de livrare In limita stocului se confirma la data comenzii. 

Pachetul 1 122x40x19 cm 

Greutatea pachetului 1 31 kg 

Ambalaj carton 

Garanție 2 ani  
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PRET = 855 RON / buc. 


