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SERELE J. HUETE
Avantaje competitive

ARCUL GOTIC

10% mai mult volum 
= 

Dezvoltare mai bună 
a plantelor

Condensul se scurge mai uşor 
datorită formei arcului gotic 

= 
Mai puţine boli

Unghi mai mare al coamei 
=

Mai multă lumină iarna 
= 

Dezvoltare mai bună 
a plantelor

Distanţă mai mare 
de ventilaţie între plante 

= 
Dezvoltare mai bună 

a plantelor

CORONAMENT

Coronamentul este un element extrem de important în structura serei. Această piesă uneşte arcele, barele 
şi canalul de stâlp. Cu ajutorul coronamentului, toată presiunea din vârf este transmisă în stâlp şi, de aici, în 
fundaţie.

Coronamentul J.Huete a fost proiectat cu atenţie pentru a 
oferi clienţilor noştri o seră de cea mai înaltă calitate.

- Grosime: 2 mm
- Oţel: Z-275 galvanizat

AVANTAJELE 
CORONAMENTULUI 
J.HUETE

 Spaţiu pentru jgheabul 
de condensare.

 Arcele se sprijină 
pe ambele părţi 
ale stâlpului.

 Rezistenţă ridicată 
datorită numărului 
de deformări.

 Montarea îmbinării la sol.
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JGHEAB

Jgheabul J.Huete este singurul de pe 
piaţă cu 13 pliuri, ceea ce îi oferă o 
rezistenţă mai mare. De asemenea, 
este fabricat din oţel de 2 mm grosime, 
galvanizat Z-450.
Construcţia specială a acestui jgheab 
permite evacuarea cu uşurinţă a apei 
de ploaie.
Lungime: 458 mm.

PROFILE

Diferitele profi le produse de J.Huete pentru prinderea foliei au fost create pentru a garanta fi xarea foliei de 
plastic şi/sau a plasei de structură permiţând, în acelaşi timp, înlocuirea cu uşurinţă a acestora.
Oţel galvanizat Z-275.
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AVANTAJE

 Îndepărtarea cu uşurinţă a elementului din plastic atunci când este curăţată folia din plastic.
 Păstrează întotdeauna nivelul
 Profi lele nu se desprind
 Izolaţie bună
 Strat de aer izolator perfect
 Sistem foarte bun de prindere de structură

STÂLPI
Stâlpii J.Huete sunt pătraţi în secţiune, galvanizaţi 
şi cu dimensiuni de 80 x 80 x 2 mm.
Stâlpii sunt protejaţi cu capace pentru a evita 
oxidarea în interior.

Lungime: 300 mm
7% mai mult oţel
Comportament egal în ambele direcţii.
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BRIDE

J.Huete a dezvoltat mai mult de 60 de bride diferite care permit îmbinarea 
cu şuruburi a tuturor elementelor care formează sera.
Bridele noastre sunt caracterizate de grosimea oţelului şi de numărul 
mare de deformări ale metalului (nervuri, pliuri etc.). Toate bridele sunt 
marcate cu cod şi cu brandul J. HUETE.

ÎNTĂRITURI TRANSVERSALE

Pentru a consolida sera transversal, sunt montate V-uri în toţi stâlpii, formând astfel triunghiuri.
Acest tip de întăritură conferă mai multă stabilitate structurii.

AVANTAJE

 Rezistenţă mai mare
 Mai multă stabilitate
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SISTEME DE VENTILAŢIE

VENTILAŢIE SUPERZENIT

Deschiderea arcului garantează buna evacuare a aerului cald acumulat în culme. Permite creşterea volumului, 
crescând astfel creşterea mişcării aerului şi ajutând schimbul cu exteriorul.

AVANTAJE

 Ventilaţie efi cientă
 Înălţime mai mare a ferestrelor
 Plastic foarte sigur
 Bună circulaţie a aerului pentru eliminarea condensului.
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VENTILAŢIE FLUTURE

AVANTAJE

 Ventilaţie extraordinar de bună
 Posibilitatea ventilaţiei în conformitate cu direcţia vântului şi la viteze mari
 Înălţime şi mai mare a ferestrelor
 Plastic foarte sigur
 Bună circulaţie a aerului pentru eliminarea condensului.
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GALVANIZARE

Stâlpul, întăriturile, foaia de fi xare a motorului 
şi conexiunile tubulaturii sunt galvanizate la 
cald prin procesul de imersiune întreruptă. 
Cu acest tip de galvanizare, ne asigurăm că 
metalul este acoperit cu zinc 60-80 μ.

Jgheabul este galvanizat prin procesul 
Snedzimir şi este acoperit cu Z-450.

Restul structurii este galvanizat prin procesul 
Snedzmir şi este acoperit cu Z-275.
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CALCULAREA 
STRUCTURILOR

J.HUETE este conştientă de 
importanţa dezvoltării de noi 
produse în agricultură şi are un 
departament I + D + i pentru 
a proiecta şi calcula noile 
structuri ale serei, componentele 
tehnologice şi pentru a dezvolta 
noi accesorii şi elemente de 
prindere.

Pipera-Tunari nr. 1H-L 13, Voluntari, Ilfov 077191
Tel.:  +4 037 271 0777, +4 037 271 0778, +4 021 269 1140
Fax: +4 021 269 1138

REPREZENTANŢE 
LOCALE
BANAT
banat@philro.ro 
Tel.: 0730 708 073

OLTENIA
oltenia@philro.ro 
Tel.: 0727 736 474

TRANSILVANIA
transilvania@philro.ro 
Tel.: 0730 642 951

MOLDOVA
moldova@philro.ro 
Tel.: 0730 642 950

MUNTENIA + DOBROGEA
muntenia@philro.ro 
Tel.: 0730 583 150

www.seresolarii.com offi ce@philro.rowww.seresolarii.com offi ce@philro.ro


