Sítě proti hmyzu

SÍTĚ DVEŘNÍ ROLOVACÍ, PLISÉ

SÍTĚ DVEŘNÍ
ROLOVACÍ, PLISÉ
Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí
při ochraně před obtížným hmyzem.
Sítě jsou určeny pro všechny typy dveří. Vyznačují se jednoduchou montáží.
U rolovacích sítí je síťovina uložena boxu.
Síťovina u plisované sítě je černá, skládaná, elegantního vzhledu.

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodní partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC - 2012/2

Obchodní partner:

Vyrábíme Vaše sítě ...
t o

n e j l e p š í

p o d

s l u n c e m

Sítě proti hmyzu - rolovací dveřní, plisé

Sítě proti hmyzu
- rolovací dveřní, plisé
výběr z několika typů provedení
komfortní ovládání
minimální nároky na prostor

Základní charakteristika
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různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva
provedení rolovací, nebo skládané (plisé)

Vyrábíme Vaše sítě ...
Barvy rámu
• podle typu sítě možnost zvolit
provedení s povrchovou úpravou
ve standardních barvách RAL,
v imitaci dřeva, stříbrném eloxu,
nebo lakování v ostatních
barvách RAL

Barva rámu volitelně
z několika desítek
barevných provedení

Rolovací sítě

Popis

• minimální nároky na prostor
• síťovina rolovaná na hřídeli,
nebo skládaná (plisovaná)
rolovací sítě

plisé sítě

Technické údaje
Mezní rozměry
Min. šířka [cm]

Min. výška [cm]

Max. šířka [cm]

Max. výška [cm]

Max. plocha [m2]

ROLO magnet

30

40

140

250

2,5

ROLO brzda

30

40

140

250

2,5

ROLO dvojitá

60

40

240

250

5

ROLO PREMIUM

30

45

150

240

2,5

Dveřní síť plisé
provedení jednokřídlové

20

55*

135*

270

3,6

Typ sítě

* výška výrobku musí být vždy o 15 cm větší než jeho šířka

řez profilem boxu

ROLO magnet:
•
s magnetickou fixací, dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
•
box sítě z extrudovaného profilu 48 x 42 mm
•
vodící lišty s těsnícím kartáčkem 32 x 22 mm
•
profil k fixaci sítě 42 x 22 mm, s magnetem
•
barva standardně bílá (RAL 9003), nebo hnědá (RAL 8019)
•
volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo ostatní RAL barvy
ROLO brzda:
•
s aretačním systémem pro fixaci v libovolné poloze
•
box sítě z extrudovaného profilu 48 x 42 mm
•
vodící lišty s těsnícím kartáčkem 32 x 22 mm
•
profil k fixaci sítě 42 x 22 mm
•
barva standardně bílá (RAL 9003), nebo hnědá (RAL 8019)
•
volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo ostatní RAL barvy
ROLO dvojitá:
•
použití pro otvor až 5 m2
•
dvě sítě, samostatně ovládané
•
s aretačním systémem pro fixaci v libovolné poloze
•
2x box sítě z extrudovaného profilu 48 x 42 mm
•
vodící lišty s těsnícím kartáčkem 32 x 22 mm
•
barva standardně bílá (RAL 9003), nebo hnědá (RAL 8019)
•
volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo ostatní RAL barvy

ROLO PREMIUM:
•
subtilní rolovací dveřní síť s magnetickou fixací,
dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
•
optimální poměr mezi cenou a užitnou hodnotou
•
box sítě z extrudovaného profilu 46 x 45,5 mm
•
vodící lišty s těšnícím kartáčkem 43 x 36,5 mm
•
barva standardně bílá (RAL 9003), hnědá (RAL
8019), nebo stříbrný elox
•
volitelně ostatní RAL barvy
ROLO dveřní plisé:
•
umožňuje bezbariérový průchod dveřmi
•
síťovina černá, skládaná
•
volitelně provedení jednokřídlové, dvoukřídlové
•
boční svislý profil extrudovaný 51 x 34 mm
•
profil k fixaci sítě 20 x 38 mm, s magnetem
•
pojezdový profil s magnety
•
horní vodící lišta s těsnícím kartáčkem
•
ve spodní části pásový řetěz pro vedení sítě
•
fixace sítě v libovolné poloze
•
barva standardně bílá (RAL 9003), nebo hnědá
(RAL 8019)
•
volitelně v provedení imitace dřeva, nebo ostatních
RAL barvách

