
Sera SUN– SR 1912J 

Seră de grădină din aluminiu si policarbonat 2,39 m² (188x127x195 cm) 

 
Această seră de grădină vă va permite să amenajați un adevărat loc dedicat culturilor de fructe și legume sau chiar 
plantelor voastre. Veți putea să vă protejați plantațiile împotriva diferitelor vreme rea. Măsoară 188 x 127 x 195 cm.   

Seră SUN ( Ref. SR 1912J) din structura de aluminiu si policarbonat, are o structură din aluminiu pentru întreținere 
minimă și durată de viață lungă. Panourile cu structura tip fagure din policarbonat cu grosimea de 4 mm sunt foarte 
rezistente la intemperii și vă asigură o izolare bună. Fixarea lor în structură este asigurată printr-o prelucrare care 
garantează o întreținere excelentă și o sigilare optimă a apei și aerului.  

Seră este echipată cu o ușă cu deschidere standard de 0,60 x 1,60 m (l, h) și un luminator pe acoperis, cu 
inchidere/deschidere manuala, pentru a asigura o bună ventilație a serii. Sera măsoară 188x127x195 cm (L, l, h) 

pentru o suprafață utilă de 2,39 m². Sera se livreaza impreuna cu baza de fixare la sol (Ref.SR1912JB). 

Pentru a garanta o bună circulație a aerului în timp ce reglează temperatura interioară, această seră este prevazută cu un 
luminator rabatabil. Usa cu balamale de asemenea va ajuta ca să ventileze interiorul serei. Inaltimea serei de 195 cm vă va 
permite să cultivati plante relativ mari.  

INFORMAȚII 

Referință Sera SUN 

Cod produs SR 1912J 

Marca Hobby Metal 

DATE TEHNICE 

Tip de seră Sera din aluminiu si policarbonat 

Material Aluminiu + policarbonat 

Nume comun Sera din aluminiu si policarbonat 2,39 m² (188x127x195 cm) 

Pereți Policarbonat cu grosimea de 4mm 

Structură Aluminiu  

Aces sera 1 ușă pivotanta 0,6 x 1,6 m (l, h) 

Tip ventilatie geam luminator rabatabil manual 

lățime 127 cm 

lungime 188 cm 

înălțime 195 cm 

Suprafață externă 2,39 m² 

https://www.monamenagementjardin.fr/jardinage/serre-de-jardin/serre-polycarbonate.html


TRANSPORT ȘI GREUTATE 

Transport  Firma de curierat  

Cost transport Conform tarif firma de curierat 

Timp de livrare 10 zile 

Pachetul 1 191x63x14 cm (L, l, h) 

Greutatea pachetului 1 26 kg 

Ambalaj carton 

Garanție 2 ani  

 

 

 

 

Ref.SR1912JB 


