ARROW er redskabshuset med de mange anvendelsesmuligheder. Det er et særdeles praktisk opbevaringssted for f.eks. cykler,
værktøj, havemøbler og haveredskaber, men kan ligeledes anvendes som brændeskur, hobbyrum, m.m.
Husene leveres i transportvenligt karton indeholdende alt materiale for samling og selvfølgelig en udførlig opstillingsvejledning.

Model Hamlet er den mest
solgte model. Redskabshuset er fremstillet af profilerede stålplader, der er
behandlet og elgalvaniseret
- efterfulgt af en coboltbehandling.
Herefter er pladerne grundmalet og færdigbehandlet
med en ovnhærdende polyesterdækmaling.
Model HAMLET

Huset har dobbelte specialafstivede skydedøre på
teflonglidere, der sikrer god
adgang til huset samt årtiers
problemfrit dørløb. Desuden
er huset ekstraafstivet i tag
og sider.
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Redskabshuset med stålplader i “trælook”
Redskabshuset er fremstillet
af profilerede stålplader, der er
behandlet og elgalvaniseret
- efterfulgt af en coboltbehandling.
Herefter er pladerne grundmalet
og færdigbehandlet med en ovnhærdende polyesterdækmaling.

Stålpladerne i ”trælook” er
panelformede, hvilket giver
forøget styrke. For at få dette
”trælook” er der påført dobbelt
dækmaling.

Huset har dobbelte specialafstivede skydedøre på teflonglidere,
der sikrer god adgang til huset
samt årtiers problemfrit dørløb.
Desuden er huset ekstraafstivet i
tag og sider.
Model DALLAS ”trælook”

Målangivelser:
Model

Pladskrævende (incl. tagudhæng)

Model

Dørmål

Fundamentsmål (ydermål)

Dybde

Bredde

m2

86�

1.73 m�

2.44 m�

4.20 m2�

1.76 m�

108�

2.32 m�

3.05 m�

7.10 m2�

1.76 m

1012

3.62 m

3.05 m

11.00 m2

Dybde

Bredde

Højde

Bredde

Højde

86�

1.82 m�

2.53 m�

2.00 m�

1.10 m�

1.76 m�

108�

2.42 m�

3.13 m�

2.09 m�

1.40 m�

1012

3.70 m

3.13 m

2.09 m

1.40 m

Bemærk den ekstra højde, som sikrer god bevægelsesfrihed

Model ROMA

Dette lille redskabshus er som skabt til små rækkehusgrunde, sommerhuse, kolonihaver o.l.
Model

med skydedør, der er Dørmål
afstivet og med teflonglidere.
Pladskrævende målLeveres
incl. tagudhæng
Stor udnyttelsesgrad/minimum
pladskrav.
Dybde
Bredde
Højde
Bredde
Højde

86�

1.82 m�

2.53 m�

2.00 m�

1.10 m�

1.76 m�

108�

2.42 m�

1.40 m�

1.76 m�

1012

3.70 m

3.13 m�
2.09 m�
Målangivelser:
3.13 m
2.09 m

1.40 m

1.76 m

Model

Fundamentsmål (ydermål)
Dybde

Bredde

m2

86�

1.73 m�

2.44 m�

4.20 m2�

108�

2.32 m�

3.05 m�

7.10 m2�

Model ROMA
1012

3.62 m

3.05 m

11.00 m2

En nyskabelse indenfor stålbehandling.
Efter at have fået samme forbehandling som de øvrige modeller, har Dallas Vinyl - som navnet antyder - fået påført et
tætlukkende vinyldække.
Dette sikrer betydelig længere
holdbarhed og mindre vedligeholdelse samt ydeligere afstivning af redskabshuset.

Huset har dobbelte specialafstivede skydedøre på teflonglidere,
der sikrer god adgang til huset
samt årtiers problemfrit dørløb.
Desuden er huset ekstraafstivet i
tag og sider.

Redskabshuset har endvidere
et specielt lyspanel i taget, der
sammen med den store højde
sikrer optimale udnyttelsesforhold.
Målangivelser:

Model DALLAS vinyl

Bemærk den ekstra højde, som sikrer god bevægelsesfrihed

Vægmodel

Dette er den ideelle pladsbesparende model, hvor man har valgfri placering
af de dobbelthængslede døre i enten højre eller venstre side. Stålpladerne
har “panelform”, hvilket giver forøget styrke.
Huset leveres med bagvæg, hvilket øger udnyttelsesmulighederne, ligesom
huset kan monteres fritstående. Et haspelukkesystem sikrer huset effektivt.
Målangivelser:

Vægmodel

Stålankre

Redskabsholdere

Sikrer en optimal forankring af dit redskabshus.
4 x 30” kraftige ankre incl. wire og fastgøring.

Få orden i huset fra starten. 5 stk. redskabsholdere samt
1 værktøjsholder, incl. fastgøringsbeslag.

Stålsokkel

Hyldesystem

Varmgalvaniseret incl. gulvspær. Passer selvfølgelig perfekt
til bygningen og muliggør og letter perfekt gulvlægning.

Byg dine egne hylder. 4 stk. hyldeknægte incl. fastgøringsbeslag.
Udover at hjælpe til orden i dit hus giver systemet huset øget
styrke.

Trykimprægneret fyrretræssokkel

3-fags hylde

060211-558-1

Udnyt pladsen optimalt med denne stærke hylde, der kan bære
op til 38 kg.

Fælles for alt tilbehør fra ARROW gælder, at det kan bruges mange
andre steder såsom garager, kældre, sommerhus o.lign.
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Let samlet fyrretræssokkel med fastgøringspæle, der passer
nøjagtig til fodskinnen på bygningen. Leveres incl. franske skruer,
alm. skruer samt skivebeslag.

