DVEŘNÍ SÍTĚ

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 dveří
• v nabídce také speciální protipylová
síťovina vhodná zejména pro alergiky

DVEŘNÍ SÍTĚ

...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.

DVEŘNÍ SÍŤ LUX

DVEŘNÍ SÍŤ VÁLCOVANÁ

» hladký rám z extrud. proﬁlu
53 x 20 mm

» lehká síť s válcovaným
proﬁlem 52 x 18 mm

» extrud. středová
příčka 53 mm

» středová příčka 110 mm

» integrovaný těsnící kartáček

» volitelně s těsnícím
nalepovacím kartáčkem

» panty standardní, nebo
samozavírací

» panty standardní, nebo
samozavírací

» magnet na rámu, pásový
vodorovný nebo svislý

» magnety na rámu sítě

» spojení proﬁlů vnitřními
plastovými rohy

» spojení proﬁlů vnitřními
plastovými rohy
» pouze imitace zl. dub a ořech

DVEŘNÍ SÍŤ EXTRA

DVEŘNÍ SÍŤ ULTRA

» úzký extrud. proﬁl 36 x 11 mm

» úzký extrud. proﬁl 36 x 11 mm

» středová příčka 33 mm

» křídlo sítě v pevném extrud.
rámu 36 x 13 mm

» integrovaný těsnící kartáček
» standardní Al panty, nebo
samozavírací (systém torzní
tyče)

» středová příčka 33 mm

» magnety uvnitř proﬁlu sítě

» integrovaný těsnící kartáček

» spojení proﬁlů vnitřními
kovovými, zalisovanými rohy

» magnety uvnitř proﬁlu sítě

SÍŤ ULTRA DVOUKŘÍDLÁ

ROLO DVEŘNÍ MAGNET

» úzký extrud. proﬁl 36 x 11 mm

» vertikální box sítě z extrud.
proﬁlu 48 x 42 mm

» křídlo sítě v pevném rámu
» extrud. středová příčka 33 mm
» standardní Al panty, nebo samozavírací (systém torzní tyče)
» integrovaný těsnící kartáček
» magnety uvnitř proﬁlu sítě
» spojení proﬁlů vnitřními
kovovými, zalisovanými rohy
» vhodná i pro větší otvory
a dvoukřídlé dveře

» standardní Al panty, nebo samozavírací (systém torzní tyče)

» spojení proﬁlů vnitřními
kovovými, zalisovanými rohy

» vodící lišty s těsnícím
kartáčkem 32 x 22 mm
» proﬁl pevný s magnetem,
32 x 22 mm
» proﬁl pojezdový 40 x 8 mm
(madlo, magnet)
» rolovací síť s magnetickou
ﬁxací, dvě polohy
(síť otevřená - zavřená)

DVEŘNÍ SÍTĚ

...dále o výrobku

sítě proti hmyzu

PŘEHLED PROFILŮ
LUX
proﬁl extrudovaný
53 x 20 mm

Válcovaná
proﬁl válcovaný
52 x 18 mm

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

EXTRA
proﬁl extrudovaný
36 x 11 mm

ULTRA
proﬁl extrudovaný
36 x 11 mm

ULTRA dvoukřídlá
proﬁl extrudovaný
36 x 11 mm

MEZNÍ ROZMĚRY
šířka
cm

výška
cm

plocha
m2

LUX

40 – 120

40 – 230

2,5

VÁLCOVANÁ

40 – 100

40 – 230

2,3

EXTRA

50 – 140

50 – 240

2,5

ULTRA

50 – 140

50 – 245

2,5

ULTRA dvoukřídlá

100 – 200

50 – 245

4

ROLO MAGNET

30 – 100

50 - 220

2,2

SÍŤOVINA

DOPLŇKY PRO DVEŘNÍ SÍTĚ

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

» průlez
› pro psa
(rozměr průlezu 30 x 35 cm)

» za příplatek lze volit síťovinu
zesílenou, nebo protipylovou
» vybrat si můžete ze síťoviny,
černé, šedé nebo transparentní

ROLO dveřní magnet
box extrudovaný
48 x 42 mm

› pro kočku
(rozměr průlezu 18 x 18,5 cm)
» okopová příčka
» vnitřní madlo

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

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

