Sítě proti hmyzu

SÍTĚ OKENNÍ ROLOVACÍ

SÍTĚ OKENNÍ
ROLOVACÍ
Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí
při ochraně před obtížným hmyzem.
Rolovací síť můžete kdykoliv jednoduchým pohybem uschovat do ochranného boxu,
a následně znovu vysunout. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna,
šedé barvy, která zaručuje dlouhou životnost a nenápadnost.
Rolovací sítě lze použít do všech typů oken.
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Sítě proti hmyzu - rolovací okenní
Základní charakteristika
ROLO

ROLO

Fixace sítě
ROLO HÁK

HÁK

Fixace sítě
ROLO KLIK

KLIK

zaháknutím
pojezdového proﬁlu
do pevného spodního
proﬁlu sítě

zakliknutím
pojezdového proﬁlu
do spodní části
vodících lišt

Popis
ROLO klik:
•
síť je ovládaná pomocí madla, nebo provázku,
které jsou součástí pojezdového profilu
•
fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky
zaklikne do vodících lišt, síť má dvě polohy
(síť otevřená - zavřená)
•
box o rozměrech 48 x 42 mm
•
vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
•
barva profilu standardně bílá (RAL 9003),
hnědá (RAL 8019), antracitová (RAL 7016)
•
volitelně v imitaci zlatého dubu,
nebo v ostatních barvách RAL
•
síťovina ze sklolaminátového vlákna, šedá nebo černá

ROLO hák:
•
síť je ovládaná tahem za pojezdový profil
•
fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky
zahákne do pevného spodního profilu,
síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
•
box o rozměrech 48 x 42 mm
•
vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
•
pevný profil k fixaci sítě 22 x 14 mm
•
barva profilu standardně bílá (RAL 9003),
hnědá (RAL 8019), antracitová (RAL 7016)
•
volitelně v imitaci zlatého dubu,
nebo v ostatních barvách RAL
•
síťovina ze sklolaminátového vlákna, šedá nebo černá

Technické údaje
Mezní rozměry
Min. šířka [cm]

Min. výška [cm]

Max. šířka [cm]

Max. výška [cm]

Max. plocha [m2]

ROLO HÁK

40

30

170

240

2,5

ROLO KLIK

40

30

100

240

2,5

Typ sítě

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte
našeho nejbližšího obchodního partnera, nebo navštivte www.climax.cz
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