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Keretes toló szúnyogháló rendszer a nagy üvegezett
erkélyek, teraszok fülkéiben valamint a téli kertekben
alkalmazhatók.
A szúnyoghálószárny felső és alsó vezetősín között mozog.
Alsó részben egy mechanizmussal ellátott mozgógörgő
került alkalmazásra, amely lehetővé teszi minden szárny
hajlásszögének folyamatos szabályozását. A vezetősínek
gazdag választéka lehetővé teszi a különböző változatú
szúnyogháló szerelését, minden ablak és ajtótípusnál.
Ütközésmentes együttműködést is garantál a külső
redőnyökkel.
Szúnyoghálós profilalak kiküszöböli a további fogantyúk
alkalmazási szükségességét. A rendszerben szárny
véghelyzet-lassító fék és lökhárító került alkalmazásra,
amely megelőzi a szúnyogháló a vezetősínnek való
nekiütközését.
A szúnyogháló háromsoros
elrendezésben szerelhető.

• bármilyen létesítményben alkalmazható
• magas minőség, megbízhatóság és esztétika
• időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóság

Szárny vezetősín – ennek célja a
helymeghatározás valamint egyidejű
szárnybiztosítás kiesés ellen.

A szúnyogháló kerete és szárnya belső
sarokelemek segítségével szerelhető, azora
tartósság és kivitelezési esztétika
a jellemző.

MRS MRO MRP

SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER
A keretes szúnyogháló további erősítése
kattanózáras csatlatozássa szerelhető.
Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen
növelhető a szárny felülete.

Szúnyogháló kiválóan védi az épület belsejét
a rovarok és a környezeti szennyezés behatolása
ellen. Amellett tökéletesen biztosítja a napfényt és
a szabad levegőkeringést.
A szúnyogháló kerete erős extrudált alumínium
profilokból készül, amelyek széles színskálában
kaphatók. Minden profil porlakkos bevonattal
rendelkezik. A háló magas minőségű fekete és
szürke színű üveggyapotból készül. A gyártáshoz
alkalmazott kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a termék kivételesen ellenáll a kedvezőtlen
időjárási viszonyoknak.

Profilok színei:
fehér

aranytölgy

diószínű		

sötétbarna

		

antracitszürke

Kínálatunkban három: fix, nyíló és toló
szúnyogháló rendszerrel rendelkezünk.
Figyelembe véve, hogy az összes alkotóelemet
saját magunk készítjük, az elemek egy része
közös minden említett rendszer esetén.
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Szúnyogháló minden szárnya
kefetömítéssel tömített.
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KERETES FIX SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

KERETES NYÍLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

•

Keretes fix szúnyogháló rendszer kiváló ablakvédelmet
nyújt.

•

A keretprofil erős, korszerű alakú extrudált alumínium
profilból készült. A teljesen beépített ablakkeret mellett
két kivitelben kínáljuk a profilt: az ablakkerethez tapadó
„uszonnyal” valamint „uszony” nélkül, kefetömítésre
szolgáló zsebbel.

•

Szúnyoghálókeret csatlakozása beszorítható vagy
összecsavarható belső sarokelemek segítségével
lehetséges. Kínálatunkban külső műanyag sarokelemek
is találhatók, amelyek széles színskálában kaphatók.

•

A rendszer lehetővé teszi több ablakprofillal történő
együttműködést. A szereléshez öt nagyságméretű
kampót kínálunk.

•

Keretes nyíló szúnyogháló rendszer kiváló védelmet nyújt az
erkélyablakok esetén.

•

Szúnyogháló keretprofil lekerekített, korszerű alakú, amely kiválóan
komponálható a jelenleg alkalmazható ablakkeretekkel. A szúnyoghálókeret belső alumínium sarokelemek segítségével kapcsolható össze,
ami jelentősen merevíti az egész konstrukciót. A profilok és a sarokelemek sajtológépes beszorítása vagy összecsavarása is lehetséges.

•

Kattanózáras csatlakozással szerelt további erősítés nagyobb méretű
keret kivitelezését tesz lehetővé. Maga a szúnyogháló pántok segítségével szerelhető az ablakkerethez vagy az ablaktokhoz. A pántok
szabadalmaztatottak, nagyon egyszerűen kezelhető önzáró előfeszítési
rendszerrel vannak ellátva. A keret kerülete mentén kefés tömítés
található, amely a helyiségnek további védelmet nyújt kedvezőtlen
időjárási viszonyok ellen.

•

Standard kivitelben a szúnyogháló annak nyitását szolgáló fogantyúval
és függőleges helyzetben tartását elősegítő mágnesekkel van ellátva.
A szárny alsó részében egy kitöltő lemez található, amely ablaknyitás
során károsodás ellen védi a hálót.

Belső sarokelemes keret.
Az önzáróval ellátott pánt egy rugófeszültség egyszerű
szabályozása imbuszkulcs segítségével. A pánt két
síkban is csavarható. Az alkalmazott megoldás
szabadalommal védett.

Belső sarokelemes keret
oldalsó pótszigeteléssel .

Külső műanyag
sarokelemes keret .

Külső műanyag
sarokelemes keret
oldalsó pótszigeteléssel.

A szúnyogháló esztétikus és ergonómiai fogantyúval
van ellátva, amely kattanózárás csatlakoztatás segítségével szerelhető. Ennek köszönhetően gyorsan és
egyszerűen növelhető a szárny felülete.

A szúnyoghálókeret egyszerű szerelési módszere
belső sarokelem és szorító csavarok alkalmazásával.

A kitöltő lemez a szárny alsó részében található.
Ennek feladata a háló nyitása közbeni védelme
sérülés ellen.

Profilok színei:
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