SZEMBÔL RÖGZÍTÉS
27

A ZIGZAG szúnyogháló függôleges és vízszintes mozgatáshoz egyaránt
használható. Nincs tokozat és rugós mechanika, nincs helyben maradó fix
elem, elhúzáskor a teljes nyílás szabadon marad, sôt 120 cm szélességig,
nyitott állapotban a szúnyogháló egyáltalán nem látszik.
Az összekapcsolható elemeknek köszönhetôen a szúnyogháló nemcsak
gyorsan és könnyen szerelhetô, hanem ráadásul akár 4 méteres szélességben is használható.
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A ZIGZAG a pliszé szúnyogháló továbbfejlesztett változata, amely
új dimenziót nyit a rovarok elleni küzdelemben. A ZIGZAG nemcsak
praktikus, de esztétikus megoldást nyújt, ha kis helyigénnyel nagy méretû
nyílászárókat akar rovarvédelemmel ellátni.
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ÚJ MEGOLDÁS A ROVAROK ELLEN

Metszeti rajzok

27

ZIGZAG SZÚNYOGHÁLÓ

27

80

07-00040-xx

07-00040-xx

07-00080-xx

07-00090-xx

07-00050-xx

OLDALRÖGZÍTÉS
27

35

7

27

Akár tetôablakra vagy széles teraszajtóra szeretné, Önnek a ZIGZAG szúnyogháló a tökéletes megoldás.
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Méretek
AJTÓ - FEKVÔ

ABLAK - FEKVÔ

ABLAK - ÁLLÓ

Szélesség MIN/MAX

Magasság MIN/MAX

Szélesség MIN/MAX

Magasság MIN/MAX

Szélesség MIN/MAX

Magasság MIN/MAX

400 / 2000

1000 / 2600

400 / 2000

700 / 1600

300 / 1600

400 / 2000

A paraméterek egyoldali kezelhetôséggel értendôk. Kétoldali kezelhetôség esetén a szélességi maximum a duplája!

Nyitási lehetôségek

SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

ROLLOUT SZÚNYOGHÁLÓ

A rovarok elleni védelem alappillére, emellett a redônyök hasznos és kedvelt kiegészítô eleme a szúnyogháló, amely sûrû szövésû, szürke színû, idôjárás- és
tûzálló üvegszálas anyagból készül.

A kifejezetten ajtókhoz fejlesztett rollout szúnyogháló
nagyon nagy elônye, hogy a földön nincsenek sínek,
illetve profilok, ezáltal könnyebbé teszi a küszöb nélküli ajtók használhatóságát, és megkön�nyíti a szúnyoghálóval fedett
ajtó átjárhatóságát.

FIX SZÚNYOGHÁLÓ
A legegyszerûbb rovar elleni megoldás a fix keretes
szúnyogháló, amely könnyen fel- és leszerelhetô.
ROLÓS, RUGÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Száz százalékos védelmet nyújt a rovarok ellen, amit
egy mozdulattal bármikor felengedhetünk.
OLDALHÚZÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Fôleg terasz- és erkélyajtókra ajánljuk. Legyen akár
egy vagy duplaszárnyú ajtó.
TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Jellemzôen nagy felületû nyílászáróknál, illetve tolóajtóknál alkalmazzuk.
NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Elsôsorban bejárati ajtóknál ideális választás, amely
erôs alumínium szerkezete miatt duplaszárnyú kivitelben is alkalmazható.
REDÔNNYEL KOMBINÁLT SZÚNYOGHÁLÓ
Praktikus megoldás, hiszen a szúnyogháló
mûködtetése független a redônyétôl.

Egyszárnyas, illetve
duplaszárnyas kivitelben is készíthetô.
A szúnyogháló
bordáscsôre tekert, így
a háló rugóval feszített
a könnyû mozgathatóság és a tökéletes
átláthatóság érdekében.

