SítÔ proti hmyzu

SÍTx PEVNÉ

SÍTx PEVNÉ
Sítģ proti hmyzu jsou praktickým doplĽkem Vašeho obydlí
pŋi ochranģ pŋed obtížným hmyzem.
Pevné sítģ se jednoduše instalují na rám okna.
Jsou oblíbené pŋedevším pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typś
a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

Vyrábíme Vaše sítÔ ...
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Sítě proti hmyzu
- pevné
Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.
Při kotvení pomocí otočných háčků
není nutný zásah do rámu okna.
Různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva,
standardně síťovina šedá nebo černá.
Pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny,
u vybraných typů možnost zesílené síťoviny

Vyrábíme Vaše sítÔ ...
Barvy rámu
• standardní provedení v bílé,
nebo hnědé barvě
• možnost zvolit provedení
s povrchovou úpravou v imitaci
dřeva, nebo lakování v ostatních
barvách RAL

Barva rámu volitelně
z několika desítek
barevných provedení

Kotvící prvky
• při použití otočného háčku,
nebo Z-háčku není nutný
zásah do rámu okna
Otoěný háěek

Obrtlík

Z-háěek

Technické údaje
Mezní rozmĵry
Typ sítĤ

Min. šíŌka [cm]

Min. výška [cm]

SíŒ EXT-16

25

25

SíŒ 36 mm

50

50

SíŒ 25 mm

25

25

SíŒ s límcem

25

25

SíŒ odsazená

25

25

Max. šíŌka [cm]

Max. výška [cm]

160

230

230

160

170

250

250

170

160

230

230

160

160

230

230

160

160

230

230

160

Max. plocha [m2]
2,5
4,25
2,5
2,5
2,5

Sítģ proti hmyzu - pevné

Základní charakteristika

Síť
EXT-16

prokl extrudovaný
32 x 9 mm

Síť
s límcem

Síť
25 mm

volitelnģ
ze dvou typś rohś

volitelnģ
ze dvou typś rohś

prokl válcovaný
31 x 13 mm

prokl válcovaný
25 x 11 mm

Síť
36 mm

Síť
odsazená

volitelnģ
ze dvou typś rohś

prokl extrudovaný
36 x 11 mm

prokl extrudovaný
24 x 24 mm

Popis
SíŒ EXT-16:
•
extrudovaný projl 32 x 9 mm
•
roh rámu - ŋezaný projl v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
•
uchycení sítģ na rám okna pomocí otoěných háěkś
•
s tģsnícím kartáěkem
•
vhodná zejména pro okna s výrazným zaoblením okenního
rámu
SíŒ s límcem:
•
válcovaný projl 31 x 13 mm
•
volitelnģ typ rohu rámu sítģ (vsazený plastový,
nebo ŋezaný projl v úhlu 45°)
•
uchycení sítģ na rám okna pomocí otoěných háěkś
•
s tģsnícím kartáěkem nebo gumovým tģsnģním
SíŒ 25 mm:
•
válcovaný projl 25 x 11 mm
•
volitelnģ typ rohu rámu sítģ
(vsazený plastový, nebo ŋezaný projl v úhlu 45°)
•
volitelné uchycení sítģ na rám okna pomocí
obrtlíkś, pružinových kolíkś, Z-háěkś, pérkem,
nebo výklopným pantem (mimo Z-háěku vždy
nutné navrtání do rámu okna)
•
s tģsnícím kartáěkem nebo gumovým tģsnģním

SíŒ 36 mm:
•
extrudovaný projl 36 x 11 mm
•
roh rámu - ŋezaný projl v úhlu 45°
•
volitelné uchycení sítģ na rám okna pomocí
obrtlíkś, nebo Z-háěkś
•
s tģsnícím kartáěkem, volitelnģ boění kartáěek,
nebo boění a spodní kartáěek
•
masivní rám pro velkou stabilitu
SíŒ odsazená:
•
extrudovaný projl 24 x 24 mm
•
volitelnģ typ rohu rámu sítģ (vsazený plastový,
nebo ŋezaný projl v úhlu 45°)
•
uchycení sítģ na rám okna pomocí obrtlíkś
•
pro okna vyžadující odsazení sítģ z dśvodu
pŋesahující ěásti, napŋ. okapniěky

Pro další informace o produktech znaěky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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