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Veľmi vhodným doplnkom,
pokiaľ tužíte po kľudnom spánku

Špecialisti na rolovacie systémy

Unikátny systém sietí proti hmyzu
Extrudované profily na siete
Extrudované profily sú luxusnejším a kvalitnejším variantom sieťok proti hmyzu. Tieto profily zabezpečujú dokonalé
napnutie sieťoviny, pričom odpadá nutnosť použitia priečky. Na okenné siete v prevedení bez lemu či s lemom pre
lepšie zladenie s okenným rámom. Pri dverných sieťkach je možné iba použitie bez lemu.

Valcované profily sietí
Základný variant sietí proti hmyzu. V prevedení bez lemu alebo s lemom pre lepšie zladenie s okenným rámom.
Na dverné siete je možné použitie iba profilu bez lemu.

Vysoká kvalita komponentov
Na siete proti hmyzu MINIROL sú používané iba tie najkvalitnejšie komponenty zabezpečujúce bezproblémovú
montáž, manipuláciu a údržbu samotných sieťok proti hmyzu.

Zamerané na detaily
Doplnkové prvky, ako sú napr. kartáčiky umiestnené vo vodiacich lištách rolovacích sietí, neviditeľné rohové spojky
pevných sieťok, robia siete proti hmyzu MINIROL dokonalými, čo sa týka ich vzhľadu a funkčnosti.

Varianty sietí proti hmyzu
Posuvné dverové siete

Pevné okenné siete

Rolovacie siete na okná aj dvere

Posuvné dverové siete proti hmyzu
MINIROL sa vyznačujú predovšetkým veľmi
jednoduchou ovládateľnosťou a tichým
chodom. Posuvné krídlo tvorí rám z extrudovaného profilu, ktorý je po celom obvode
vybavený tesniacou kefkou. Vďaka integrovaným vodiacim prvkom je možné posuvné
krídlo jednoducho demontovať bez použitia
náradia. Špeciálnym variantom sú posuvné
siete montované do uzatvoreného vodiaceho
rámu.

Elegantný a cenovo priaznivý variant
ochrany pred obťažujúcim hmyzom
vhodný pre všetky typy okien. Jednoduché
spojenie extrudovaných či valcovaných
profilov za použitia neviditeľných rohových
spájačov. Montáž na okno je realizovaná
z vonkajšej strany a zabezpečená bez
nutnosti akéhokoľvek zásahu do okenného
rámu. Manipulácia so sieťou je vďaka tomu
tiež veľmi jednoduchá.

Rolovacia sieťka sa pohybuje vo vodiacich
lištách a navíja sa na hriadeľ uložený v hliníkovom boxe. Rolovanie je zjednodušené
pomocou špeciálneho pružinového hriadeľa,
ktorý môže byť vybavený brzdou pre ešte
plynulejší chod sieťoviny vo vodiacich lištách.
Rolovacie siete sa montujú do ostenia
alebo na rám s možnosťou odnímateľného
prevedenia. Systém umožňuje variant horizontálneho aj vertikálneho rolovania siete.

Siete integrované v roletovom
boxe

Plisé siete

Komplexné riešenie zatienenia a ochrany
proti hmyzu. Kombinácia roletového
systému MINIROL so sieťou proti hmyzu,
umiestnenou priamo v hliníkovom boxe
rolety, zabezpečí maximálnu ochranu pred
nepriaznivým počasím, hlukom či prípadným vlámaním a tiež pred obťažujúcim
hmyzom.

Plisované alebo skladané siete len minimálne zmenšujú aktívnu plochu okna. Sieť
je predovšetkým určená na montáž do ostenia otvorou, ale v spojení s ponúkanými
pomocnými profilmy je možná tiež čelná
montáž na stenu alebo na rám dverí.

Pevné dverové siete

Jednoduchá konštrukcia podobná okenným
sieťkam proti hmyzu. Samozrejmosťou je
možnosť použitia samozatváracích pántov
a kašírovania jednotlivých komponentov k
dosiahnutiu dokonalého vzhľadu.
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Sieťovina

Veľmi kvalitná sieťovina je vyrobená zo skleného vlákna potiahnutého plastom v čiernej alebo šedej farbe. Táto sieťovina je
upevnená v hliníkovom ráme pomocou pryžových upchávok a
vyznačuje sa výbornou sveteľnou priepustnosťou.

Okrem štandardného vyhotovenia je možné využiť takisto
sieťovinu so zvýšenou odolnosťou proti pazúrikom domácich
zvierat. Tento typ sieťoviny je však vhodné používať iba v
kombinácii s extrudovaným rámom, aby bolo dosiahnuté
dokonalého napnutia samotnej sieťoviny.

Farebné vyhotovenia

Siete proti hmyzu sú určite významným estetickým prvkom každého objektu. Ponuka ich farebného prevedenia je teda nesmierne
široká. Dodávané sú v mnohých variantoch imitácie dreva aj plne farebných vyhotoveniach. Na želanie zákazníka je možné jednotlivé
profily sieťok lakovať do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL.
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Prečo siete proti hmyzu?
Široká ponuka profilov
Jednotlivé profily sietí proti hmyzu si môže zákazník zvoliť na základe svojich požiadaviek. V ponuke sú profily s lemom zabezpečujúce
dokonalé utesnenie, profily skosené či zaoblené vyznačujúce sa jemnými, hladkými líniami.

Jednoduchá montáž a manipulácia
Siete proti hmyzu MINIROL sú vyrobené z vysoko kvalitných hliníkových profilov a kvalitnej sieťoviny s dokonalou svetelnou
priepustnosťou. Sieťku je možné, vďaka jej jednoduchej konštrukcii, namontovať bez nutnosti akéhokoľvek zásahu do okenného rámu a
rovnako tak jednoducho pred zimným obdobím z okenného rámu zložiť.

Elegancia a pestrosť farieb
Vďaka širokej ponuke farebného vyhotovenia je možné siete proti hmyzu MINIROL dokonalo zladiť s okenným rámom a ďalšími prvkami
objektu. Ponuka obsahuje mnoho variantov imitácie dreva aj možnosť lakovania profilov do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL.
Pohľadová jednotnosť sietí je daná použitím neviditeľných vnútorných rohových spájačov.
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