
DVEŘNÍ PLISÉ 22 mm 

SÍTĚ PROTI HMYZU

• chrání Vaše obydlí před nepříjemným 
hmyzem

• záruka pro klidný a ničím nerušený 
spánek

• různá barevná provedení rámu sítě 
umožňují sladit síť s barvou okna

• tichý chod díky vedení v lanku

• subtilní provedení tloušťky 22 mm



DVEŘNÍ PLISÉ 22 mm   ...dále o výrobku sítě proti hmyzu

» velikost nábalu sítě je dána 
šířkou křídla 

» fi xace sítě v libovolné poloze

» tiché ovládání díky vedení
v lanku

» subtilní provedení tl. 22 mm

» tento typ plisé sítě neumož-

ňuje spojované provedení

PROVEDENÍ

SÍŤOVINA

» vhodná především pro 
vstupy na terasu nebo
na balkón

VYUŽITÍ

» pro plisé síť je typická
skládaná síťovina

» pro tento typ sítě pouze
v černé barvě

» hustota skládání síťoviny se 
liší v závislosti na šířce sítě

» vzdálenost vodicích šňůr
 není symetrická

KONSTRUKCE

» exkluzivní výrobek s extrud. 
profi ly 

» koncový profi l je opatřen 
magnetem, který zajišťuje 
dovírání sítě

» plastové komponenty sítě
a spodní samolepící Al profi l
v černé barvě

BARVY RÁMU

» barevné provedení bílá (RAL 
9016), hnědá (RAL 8014), 
antracit (RAL 7016)

» možnost lakování do dalších 
barev RAL a DB703 za 
příplatek

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech fi rmy SERVIS CLIMAX a.s. 
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně 
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

Víte, že sítě jsou nejúčinnější

ochrannou proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - 
se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz 
už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se 
protáhl do vašeho domova.

» šířka 60 - 220 cm  

» výška 185 - 255 cm 

» max. plocha 5,61 m2

MEZNÍ ROZMĚRY


