
OKENNÍ  ROLOVACÍ

SÍTĚ PROTI HMYZU

• chrání Vaše obydlí před nepříjemným 
hmyzem

• záruka pro klidný a ničím nerušený 
spánek

• široká nabídka různých typů sítí 
vhodných do všech oken

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

• v nabídce také speciální protipylová 
síťovina vhodná zejména pro alergiky 



OKENNÍ ROLOVACÍ  ...dále o výrobku sítě proti hmyzu

» extrud. box 54 x 43 mm

» síť je ovládaná pomocí tvaro-
vaného pojezdového profi lu

» fi xace stažené sítě - pomocí 
mechanismu umístěného
ve vodících lištách, síť má dvě 
polohy (síť otevřená - zavřená)

ROLO F1

SÍŤOVINA

» podle typu sítě možnost 
zvolit provedení s povrcho-
vou úpravou ve standard-
ních barvách RAL, v imitaci 
dřeva, v ostatních barvách 
RAL a u ROLO F1 ve stříbr-
ném eloxu

BARVY RÁMU

» vyrobena ze sklolaminátového 
vlákna, které nepodléhá korozi

 a dobře snáší teplotní rozdíly 

» za příplatek lze volit síťovinu 
zesílenou, nebo protipylovou

» vybrat si můžete ze síťoviny, 
černé, šedé nebo transpa-
rentní

ROLO HÁK

» extrud. box 48 x 42 mm

» síť je ovládaná tahem
za pojezdový profi l

» fi xace stažené sítě - pojezdo-
vý profi l se mechanicky za-
hákne do pevného spodního 
profi lu,  síť má dvě polohy  
(síť otevřená - zavřená)

MEZNÍ ROZMĚRY

ROLO KLIK

» extrud. box 48 x 42 mm

» vodící lišty 32 x 22 mm,
 s těsnícím kartáčkem

» síť je ovládaná pomocí madla 

» fi xace stažené sítě - pomocí 
zarážek umístěných ve vodí-
cích lištách, síť má dvě polohy 
(síť otevřená - zavřená)

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
cm

výška
cm

plocha
m2

ROLO HÁK 50 – 160 30 – 220 2,5

ROLO KLIK 50 – 140 30 – 220 2,5

ROLO F1 50 – 180 30 – 230 3


