Sítě proti hmyzu

SÍTĚ POSUVNÉ

SÍTĚ POSUVNÉ
Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí
při ochraně před obtížným hmyzem.
Posuvné sítě jsou vhodné především pro instalaci do velkých dveřních a okenních otvorů,
jako jsou např. francouzská okna. Posuvnou síť lze instalovat do otvoru šíře až 3,4 m.
Integrovaná kolečka v rámu sítě zajišťují při manipulaci hladký a tichý chod.

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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Sítě proti hmyzu - posuvné

Sítě proti hmyzu
- posuvné
pro různé varianty instalace
snadná manipulace
použitelné do otvorů šíře až 3,4 m

Základní charakteristika
POSUVNÁ SÍŤ

POSUVNÁ SÍŤ

v lištách

v rámu R1

POSUVNÁ SÍŤ

v rámu R2

Vyrábíme Vaše sítě ...
Barvy proﬁlů
• standardně v barvách
- bílá, hnědá, pískově hnědá,
antracitová, stříbrná

posuvný systém

• za příplatek v ostatních barvách,
RAL, nebo ve 12ti odstínech
imitace dřeva (u lišť, nebo rámu
sítě jen zlatý dub, nebo ořech)

Síťovina

Křídlo se sítí je instalováno
do uzavřeného rámu.

Dvě křídla se sítí jsou instalována
do uzavřeného rámu, kde je lze
ovládat nezávisle na sobě.

Popis

Je vyrobena ze sklolaminátového
vlákna, které nepodléhá korozi
a dobře snáší teplotní rozdíly.
Za příplatek lze volit síťovinu
zesílenou, nebo protipylovou.

Technické údaje
Mezní rozměry
Min. šířka [cm]

Min. výška [cm]

Max. šířka [cm]

Max. výška [cm]

Max. plocha [m2]

Posuvná v lištách

40

30

170

240

2,5

Posuvná v rámu R1

40

30

170

240

2,5

Posuvná v rámu R2

40

30

100

240

2,5

Typ sítě

Křídlo se sítí je instalováno
mezi horní a spodní lištu.
Kolečka integrovaná do křídla sítě
zajišťují velmi hladký a tichý chod.

Posuvná síť v lištách:
•
rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu
45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
•
s křídlem sítě je možno lehce manipulovat posunem
v lištách pomocí zapuštěného madla
•
síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
•
posuvné sítě podle typu lišt
- síť v lištách Z
horní i spodní lišta tvaru Z, o rozměrech 26 x 9 mm
- síť v lištách ZL
horní lišta tvaru Z, o rozměrech 26 x 9 mm
spodní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 10 mm
- síť v lištách LL
horní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 15,5 mm
spodní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 10 mm
- síť v lištách RU
horní lišta tvaru R, o rozměrech 31,5 x 22,5 mm
spodní lišta tvaru U, o rozměrech 10 x 16 mm
- síť v lištách RR
horní i spodní lišta tvaru R, o rozměrech
31,5 x 22,5 mm
•
barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014),
pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová
(RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
•
volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
•
v dalších 12 odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)

Posuvná síť v rámu R1:
•
jednokřídlová síť zasazena do rámu
•
rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu
45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
•
rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu
31,5 x 22,5 mm
•
síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
•
barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014),
pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová
(RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
•
volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
•
v dalších 12 odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)
Posuvná síť v rámu R1:
•
dvoukřídlová síť zasazena do rámu
•
rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu
45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
•
rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu
31,5 x 22,5 mm
•
síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
•
barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014),
pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová
(RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
•
volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
•
v dalších 12 odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)

