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Produkt informasjon

Panorama® størrelse P2, mørk grå metallic
(med aluminiums gulvramme, aluminiums gulvplate, og FloraBord som tilbehør)

Det fine med naturlig lys
Det komplette takvinduet av akrylglass gir boden Panorama® et 
flott utseende, gjør at denne modellen gir sitt moderne preg og 
passer inn i omgivelsene. Den anerkjente Biohort-kvaliteten på 
materialer og håndverk sammen med valg av individuelle utstyrs 
alternativer og utvalget av tilgjengelige størrelser gjør Panorama® 
til den perfekte boden for å møte dine høye krav.

Panorama®
INNVENDIG 
BELYSNING

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)
Døråpning:
Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H) - fra størrelsen P2 kan standard døren 
monteres på siden av boden.
Dobbel dør: 155 x 182 cm (B x H) - fra størrelsen P4 kan standard døren monteres på siden 
av boden.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.

FORDELER

Sikkerhet:
 • 3-dobbel foring med dørhåndtak av 

edelstål
 • Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
 • Høy snølast på opptil 150 kg/m2

Funksjonalitet:
 • Integrert takrenne (med kobling for 1 1/4“ 

slange)
 • Takrenne med integrert løvfanger på 

begge sider
 • Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:
 • vindu av akrylglass hele veien rundt
 • Verktøyholder (2 stk)
 • Verktøyhenger (4 stk)
 • Hyller og hyllestolper (2 stk av hver) P3
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Størrelse P2, kvarts grå metallic
Standard dør kan monteres i hvilken som 
helst sidevegg fra størrelse P2 og oppover.
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Verktøyhenger
Til opphenging av spader, river, hageslanger etc. (Vektgrense: 10 kg)
Basisutstyr: 4 stk. (unntak redskapsbod Neo: 2 stk.).

02

Hyller / Hyllestolper
Basisutstyr: 2 hyller (dybde: 24.5 cm, lastekapasitet: 15 kg pr hylle ) og hylle støtter.
(unntatt på boden Neo: der er ingen hyllestolper nødvendig).
Ekstra hyller, dybde hhv. 24.5 cm og 43.5 cm, samt hyllestolper er tilgjengelige som tilbehør. (Unntak på bod 
Neo: hyller på 26 cm eller 44.5 cm dybde)

03
Verktøyholder
Basisutstyr: 2 Verktøyholdere.
På innsiden av dørbladene. Maks. 4 verktøyholdere per dørblad er mulig.

04 Nedløpsrør sett
To nedløpsrør i samme farge som boden, inkl. festemateriell.

05 Krok-Sett
Bestående av kombinasjon-, håndtak og spadeholder og en veggskinne, som må monteres i to støtteskinner*.

06 Strømpanel
Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert).

07
LED-lampe
Batteridrevet lys med bevegelsessensor og permanent lysknapp; magnetisk feste mulighet, inkl. USB-lade-
kabel.

08
Kurv
Idiell for små gjenstander. Det følger med utstyr slik at den kan monteres inn til en vegg*.
Kurv i svart polyester. Størrelse (B x D x H): 67 x 34 x 20 cm
(Unntak boden Neo: 55 x 34 x 20 cm).

09
Klapp bord
Det plassbesparende sammenleggbare bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskinner*.
På den måten får du raskt en stabil arbeidsflate. Lastekapasitet maks. 30 kg; størrelse: 69 x 58 cm.

10
Rampe for dørterskel
For utvendig og innvendig, for enkel kryssing av gulvterskelen, bare mulig ved aluminiumsramme og dobbel 
dør, maks bæreevne 200 kg, lengde: 135 cm (Unntak for boden Neo: 163,5 cm)

11

Sykkelstativ “BikeMax”
Utebod Europa: Høydejusterbar i 6 forskjellige stillinger, for sykler opp til 26 tommer, med en dekktykkelse 
på max. 5 cm og en max. vekt på 25 kg.
Boden Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: høydejusterbar i 8 forskjellige posisjoner og passer for 
sykler med opptil 29". Integrert låsarm for sykkellåser.

12
Sykkelholder "BikeHolder”
Gir optimal lagring av sykler, bunnplaten er festes i to støtteskinner. Det plassbesparende sammenleggbare 
bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskinner*. Sykkelen settes raskt og enkelt på plass, holdes av dekkene, 
max 3 sykler per "BikeHolder".

* Hyllestolper ikke inkludert i leveransen Unntaket er boden Neo: her er det ikke nødvendig med hyllestolper.
** VIKTIG: Boden Neo har ingen bølger som de andre bodene, dette er ikke tatt hensyn til i illustrasjonen.

BASISUTSTYR
VALGFRITT TILBEHØR

Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 77 – 87.
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13
Dobbel dør
Hvis redskapsboden din suppleres med et venstre dørblad, blir det lettere å kjøre store maskiner inn og ut. 
Den doble døren er utstyrt med en vride lås og en gasstrykkfjær (unntatt boden Europa og Utstyrskap).

14

Ekstra dør
Leveransen av tilleggs døren inkluderer dørhåndtak av edelstål med nummerert sylinder, 3-dobbel forring, 
gasstrykkfjær, hengsler, to verktøyholdere samt passende dørbeslagplater på sidene. Døren kan hengsles til 
høyre og på forespørsel også til venstre.

Det er mulig å utstyre boden „Europa“ med en ekstra standard dører (f.eks. til montering i sidevegg). Dessuten 
kan du bestille en ekstra bred dør med målene: 171 x 170 cm-for å bytte eller supplere standarddøren (merk: 
kan bare installeres på midten).*

15
Husforlengelse Europa*
For bodene med bredde på 244 cm hhv. 316 cm finnes det forbindelsesmoduler. Dermed kan to boder kobles 
sammen til en stor bod i lengderetningen. Gavlene til de to bodene støttes og kobles sammen med profiler i 
sammenkoblingspunktet. Passasjehøyden er her 170 cm (som dørhøyden).

16
FloraBoard
To stolper i samme farge som boden, festes til ytterveggen og blomsterkassene kan henges på disse i en 
passende høyde. Plastinnlegg, gjør planting enklere, er inkludert som standard.
Tips: For boden Neo er FloraBoard også tilgjengelig for Side tak med side eller Bakvegg.

17
Akrylglass panel
Det fargede panelet i akrylglass (dimensjoner: 28 x 207 cm) er montert i en metallramme og kan monteres 
fleksibelt i hvilken som helst sidevegg, men ikke side.
Tips: Akrylglasspanelet er også tilgjengelig for sidetaket med side- eller bakvegg.

18 Interiørpaneler
Grå hvite veggpaneler er ganske enkelt hektet inn i sideveggene og skrus på plass.

19
Isolasjon
Innvendig veggpanel kan også utstyres med 40 mm tykk isolasjon (isoporplater), som åpner for mange nye 
muligheter for boden.

20
Vinduselement
Det komplette sideveggs-elementet med åpnevindu i metallramme (kunststoffglass) slipper dagslyset inn i 
boden (vindusåpning 50 x 60 cm).

21

Sidetak
Sidetaket kan festes til boden Neo (fra størrelse 2A og oppover) på enten på den ene eller begge sider. 
Bredden på sidetaket er 3 m. Aluminiumsstøttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. To Nedløpsrør er 
inkludert.

Sidetak kan festes på HighLine® (fra størrelse H2 og oppover) på siden av takrennen - på begge sider – etter 
hvilken løsning som passer best til dit behov. Dette skaper et overbygd, åpent rom som tilsvarer grunnflaten 
til boden. Aluminiums støttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. Nedløpsrør er inkludert.

Sidetaket til boden Europa kan festes til begge sider av boden. Settet inneholder alle de ekstra delene, 
takrenne og støtter som kreves for montering (ikke tilgjengelig for bod størrelser 1 og 2A).

22
Sidevegger og bakvegger til sidetaket til boden HighLine®/Neo
Etter eget valg kan du feste en bakvegg eller en sidevegg til side taket på HighLine® (fra størrelse H2) Neo (fra 
størrelsen 2A). De er tilgjengelige i bodens farger.

BASISUTSTYR
VALGFRITT TILBEHØR
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Tekniske detaljer og detaljert informasjon finner du på side 77 – 87.
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FUNDAMENTLØSNINGER Mer informasjon om 
fundament finner du i 
brosjyren og på:
biohort.com/no/service-1/
fundamenterings-loesninger

BETONGFUNDAMENT
En grunnplate av armert betong på en grusbunn er optimalt, men også dyrt. Med denne typen fundament må du også 
sørge for at ikke noe vann kan trenge inn i boden på bakkenivå. Det forskjøvne fundamentet med et omkretssteg på 2 
cm x 7 cm er den ideelle designet for dette (aluminiums gulv ramme og aluminiums gulvplate kan ikke brukes).

Som et alternativ til den trappede overflaten av betongfundamentet, kan en kontinuerlig flat betongplate også helles. 
Tilgjengelig gulvrammetilbehør i aluminium gjør det lettere å utjevne ujevnheter i fundamentet og også å montere en 
tetningsledd. Aluminiums gulv rammen tillater også bruk av aluminiums gulv panelene, som kan legges med 2-3 cm 
tykke EPS plater/isopor. EPS plater/isopor er ikke inkludert.

7 cm
2 cm

Dampsperre ca 150 um

Med steg

ca 15 cm

Aluminiums gulv 
plate (Tilbehør nr. 24)

EPS plater 
(2-3 cm tykke)Aluminiums gulv 

ramme (Tilbehør 
nr. 23)

ca 15 cm

Uten steg

Dampsperre ca 150 um
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23
Aluminium gulv ramme
Den gir redskapsboden nødvendig stabilitet på ujevn bakke (f.eks. skråning) selv uten fundament. De inklu-
derte jordankrene bidrar til at du kan sikre boden bedre mot dårlig vær.

24
Aluminium gulvplater
Aluminiumsgulvplater av høy kvalitet, Gulvet består av 1-5 plater av høy kvalitet i aluminium avhengig av 
størrelsen på boden, inkludert koblingsskinner. Det kreves aluminiums gulvramme til aluminiums gulvet.

25
SmartBase
Det perfekte gulvet for solid underlag (betong eller asfalterte overflater).
Ujevnheter i lett bakke på opptil 40 mm kan kompenseres. For detaljer, se side 26 – 27.

26
SmartBasePLUS

Optimal løsninger for skråninger og plener. Patentert system med jordskruer for å kompansere for skråninger 
opptil 15 cm. For detaljer, se side 26 – 27.

BASISUTSTYR
VALGFRITT TILBEHØR

24 Aluminium gulvplater

23 Aluminium gulv ramme 25 SmartBase
For flere detaljer, se side 26 – 27.

PUNKT FUNDAMENT 
Aluminiums gulv 
ramme (Tilbehør nr. 
23)

min 
30 cm

min 

30 cm
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En annen mulighet for å installere 
jevne og stormsikre Biohort boder 
og utstyrskap på svært ujevn og 
myk underlag er et punktfundament 
i kombinasjon med en Biohort gulv 
ramme i aluminium.

BELEGNINGSSTEIN

Belegningsstein
(ca. 50 x 50 x 5 cm)

Tetningsmasse

Aluminiums gulv ramme 
(Tilbehør nr. 23)

ca 10 cm

Dampsperre ca 150 um

En god og billig løsning er å legge 
plater på et grus underlag. Vi anbe-
faler sterkt bruk av aluminiums gulv 
rammen.

ALUMINIUM GULV RAMME

Aluminiums 
gulvplate (Tilbehør 
nr. 25)

EPS plater 
(2-3 cm tykke)

Aluminiums gulv 
ramme (Tilbehør nr. 
23)

ca 10 cm

Med aluminiums grulv rammen 
(tilbehør) kan du plassere boden/
utstyrskapet på ujevn bakke og for-
ankre og storm sikre (gulvanker ligger 
med). Aluminiums gulv panelene 
(tilbehør) fungerer som et funksjonelt 
gulv, anbefales å legge EPS-plater 
under (EPS-plater er ikke inkludert i 
leveransen)

26 SmartBasePLUS

For flere detaljer, se side 26 – 27.

Detaljert informasjon på SmartBase og SmartBasePLUS finner du på følgende sider.
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