OKENNÍ PEVNÉ

SÍTĚ PROTI HMYZU

• chrání Vaše obydlí před nepříjemným
hmyzem
• záruka pro klidný a ničím nerušený
spánek
• široká nabídka různých typů sítí
• různá barevná provedení rámu sítě
umožňují sladit síť s rámem okna
• v nabídce také speciální protipylová
síťovina vhodná zejména pro alergiky
• snadná instalace

OKENNÍ PEVNÉ

...dále o výrobku

Víte, že sítě jsou nejúčinnější
ochrannou proti nepříjemnému hmyzu?

sítě proti hmyzu

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz
už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se
protáhl do vašeho domova.

SÍŤ EXT-10

SÍŤ EXT-16

» extrudovaný proﬁl 26 × 9 mm

» extrudovaný proﬁl 32 × 9 mm

» roh rámu řezaný v úhlu 45°
s nerezovou výztuží

» roh rámu řezaný v úhlu 45°
s nerezovou výztuží

» uchycení sítě na rám okna
pomocí otočných háčků

» uchycení sítě na rám okna
pomocí otočných háčků

» s integrovaným těsnícím
kartáčkem v drážce

» s integrovaným těsnícím
kartáčkem v drážce
» vhodná i pro okna s výrazným
zaoblením okenního rámu

SÍŤ 25 mm

SÍŤ 36 mm

» extrudovaný proﬁl 25 × 11 mm

» extrudovaný proﬁl 36 × 11 mm

» typ rohu rámu sítě viditelný
plastový, nebo řezaný proﬁl
v úhlu 45° s plastovou výstuží

» roh rámu řezaný v úhlu 45°

» volitelné uchycení sítě na
rám okna pomocí obrtlíků,
pružinových kolíků, Z-háčků
nebo pérka

» s těsnícím kartáčkem
v drážce, případně s bočním
kartáčkem

» možnost provedení
s nalepovacím těsnícím
kartáčkem

» uchycení sítě na rám okna
pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků

» masivní rám s velkou stabilitou
» vhodná i pro hliníková okna

SÍŤ ODSAZENÁ

SÍŤOVINA

» extrudovaný proﬁl 24 × 24 mm
» roh rámu řezaný v úhlu 45°
s nerezovou výztuží, nebo vnější
přiznané plastové rožky

» vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá
korozi a dobře snáší teplotní
rozdíly

» uchycení sítě na rám okna
pomocí obrtlíků

» za příplatek lze volit síťovinu
zesílenou, nebo protipylovou

» pro okna vyžadující odsazení
sítě z důvodu přesahující
okapničky či madla

» vybrat si můžete ze síťoviny,
černé, šedé nebo transparentní

OKENNÍ PEVNÉ

...dále o výrobku

sítě proti hmyzu

PŘEHLED PROFILŮ
EXT-10
proﬁl extrudovaný
26 × 9 mm

EXT-16
proﬁl extrudovaný
32 × 9 mm

Síť 25 mm
proﬁl extrudovaný
25 × 11 mm

BARVY RÁMU

Síť 36 mm
proﬁl extrudovaný
36 × 11 mm

Síť odsazená
proﬁl extrudovaný
24 × 24 mm

MEZNÍ ROZMĚRY

» podle typu sítě lze zvolit
provedení ve standardních
barvách RAL, v imitaci dřeva,
stříbrném eloxu, nebo
v ostatních barvách RAL

šířka (cm)

výška (cm)

plocha (m2)

EXT-10

25 – 150

25 – 220

2,5

EXT-16

25 – 150

25 – 220

2,5

Síť 25 mm

25 – 150

25 – 200

2

Síť 36 mm

50 – 150

50 – 240

3,5

Síť odsazená

30 – 150

30 – 220

2,5

Pozn.: možnost zaměnit šířku a výšku sítě

KOTVÍCÍ PRVKY
otočný háček

Z-háček

obrtlík

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

VŠE OD
JEDNOHO
VÝROBCE
PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY

CLIMAX

SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY

VENKOVNÍ ROLETY

AKTUALIZACE: 09. 04. 2020

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

