
Namiesto nočnej poľovačky si doprajte odpočinok

Typy našich protihmyzových sietí
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Viac 
ako 300 farieb z kolekcie Ral-classic

Výrobné rozmery:

INSEKTO - T
(Posuvná dverová sieť)

INSEKTO - Mobil
(AR Mobil rolovacia sieť)
Prednosti:

rýchla a jednoduchá montáž ●
vďaka systému „klikk-klakk” sa sieť pri stiahnutí    ●

   prichytáva veľmi jednoducho 
kefkové tesnenie koncovej lišty je polohovateľné   ●

    k profilu okna alebo k parapete
silu pružiny je možné nastaviť za veľmi krátky čas   ●

   (netreba pritom demontovať celú sieť)
pre nastavenie sily pružiny slúži jedinečná tabuľka   ●

   nastavení
ťahaciu retiazku je možné posúvať do oboch strán,   ●

   dá sa ukryť alebo je možné ju predĺžiť

Prednosti:
vďaka vytvarovaniu výstuhovej časti si nevyžaduje   ●

   madlo, či kľučku
posuvná dverová časť sa dá ľahko vybrať bez demon-  ●

   táže rámu
profil dverí sa kĺže na kolieskach, čo uľahčuje ich   ●

   funkčnosť a manipuláciu
v prípade potreby je možné osadiť na seba aj viac rá-  ●

   mov (dvojdráhové)

Prevedenie:
Jedno- alebo dvojprvkové ●
Dvojdráhové ●

Výrobné rozmery:
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INSEKTO - A
(Dverová sieť s rámom)

INSEKTO - F
(Pevná sieť)

Prednosti:
upevnená na pevných samozatváracích pántoch, vďa-  ●

   ka ktorým „nesadne“
vďaka vytvarovaniu výstuhovej časti si nevyžaduje   ●

   madlo, či kľučku
možnosť výberu smeru otvárania alebo počtu dvero-  ●

   vých krídiel
dvojkrídlová sieť až do šírky 250 cm  ●
je multifunkčná: vďaka rozmeru profilu sa dá kombi-  ●

   novať s našimi roletovými aj žalúziovými systémami 

Prednosti:
nevyžaduje montáž, jednoducho sa upevňuje   ●

   o rám okna oceľovými uškami
ak nie je potrebná, za okamih sa dá odstrániť ●
naozaj ľahká – najväčší výrobný rozmer váži   ●

   iba 2,5 kg
netreba navŕtať rám okna ●
na zjednodušenie osadenia sieťky slúžia    ●

   malé úchytové PVC ušká
je multifunkčná: vďaka rozmeru profilu sa dá   ●

   kombinovať s našimi roletovými aj žalúzio- 
   vými systémami

Výrobné rozmery:

Prevedenie:
s rámom ●
bez prahu ●
bez rámu ●
dvojkrídlová ●

Výrobné rozmery:
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Váš predajca výrobkov

Typy našich protihmyzových sietí

www.aluredony.hu

STOP

Postupom času sa ich hlavná funkcia rozšírila o ďalšie hygienic-
ké, estetické, a praktické požiadavky, ktoré si vyžadujú neustály 
vývoj. Aby naše produkty spĺňali tieto nároky čo najlepšie, cieľa-
vedome ich inovujeme, pričom hlavný dôraz kladieme na kvalit-
né základné suroviny. Farebné, vysokohodnotné hliníkové profi-
ly zaručujú stabilnú konštrukciu. Kefky zabudované v profiloch 
slúžia mäkkému a dokonalému spojeniu bez medzier. Okrem 
bielej a hnedej farby ponúkame mimoriadne bohatú farebnú 
škálu v odtieňoch RAL-classic, ktoré môžu byť striekané, ale-
bo laminované. Sieť pletená zo sklenného vlákna potiahnutého 
umelou hmotou poskytuje priezračný výhľad. Aby bola esteticky 
zharmonizovaná s farbou rámu, vyrába sa v čiernej, alebo v sivej 
farbe. Dobre odoláva výkyvom počasia (dlhodobému silnému sl-
nečnému žiareniu UV, alebo tuhej zime). Na želanie sa môže na-
hradiť sieťou pletenou z kovu, ktorá odolá aj extrémnejším pod-
mienkam. Široké možnosti využitia, jednoduchá manipulácia, 
ľahká montáž a minimálne požiadavky na údržbu zaraďujú naše 
produkty zaslúžene k najobľúbenejším.

Môžu sa využiť na miestach ako: dvere na terasu, vchodové 
dvere, dvere na balkón, klasické a podkrovné okná, zimné zá-
hrady, alebo sklenníky. Primeraným typom protihmyzovej siete 
ľahko premeníte svoj domov na oázu pokoja. Najjednoduchšie 
riešenie je umiestniť pevnú sieť pred, za, alebo dokonca namiesto 
dverí, alebo okien. Klasické dvere sa môžu nahradiť sieťovými 
dverami vo viacerých variantách. Ideálne riešenie tam, kde nie 
je dosť miesta na otváranie, sú úsporné posuvné dvere. Posúva-
ním ich krídiel sa dá vytvoriť väčší prechádzací priestor (viac ako 
1m). Ako vyplýva z jeho názvu, typ „mobil” nám poslúži vtedy, 
keď je treba. Tento typ siete sa vyznačuje estetickou, zaoblenou 
schránkou, do ktorej sa sieť navinie, keď už nie je potrebná.

Najmladšou členkou rodiny protihmyzových sietí je „kombi 
sieť” systému „klikk-klakk” integrovaná priamo do roletovej 
schránky. Slúži ako doplnok tak k umelohmotným, ako aj k hli-
níkovým roletovým systémom. Lamely tienidiel a siete sa dajú 
ovládať nezávisle jeden od druhého. K najnovšiemu systému .XP 
sa dá zabudovať aj dodatočne!

Kedysi slúžili siete len ako ochrana pred lietajúcim hmyzom. Dnes už však musia plniť viac požiadaviek. Už nestačí len zabrániť prí-
stupu hmyzu a chrobákom do interiéru, treba pritom aj umožniť voľné vetranie a pohyb dnu a von.

komárom, muchám, včelám, osiam –
poletujúcim lístkom zo stromov, chlpom,   –

 chumáčom, pierkam 
v ovzduší sa vznášajúcim alergénnym kve-  –

 tom topoľa a vŕby 
úteku malých miláčikov z domu, (papagáj,   –

 morské prasiatko, mačka …)
vniku iných nežiadúcich zvieratiek (myš,   –

 potkan, mačka …)
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