Szúnyogháló
típusaink
Éjszakai vadászat helyett
válassza Ön is a pihenést
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INSEKTO - Mobil
(AR Mobil szúnyogháló)

Elonyök:

• egyszeruen és gyorsan szerelheto
• „klikk-klakk” rendszeru zárólécével a lehúzott 		
háló könnyedén rögzítheto
• a záróléc tetszolegesen kefézheto a párkány 		
vagy az ablakprofil felé
• a rugóero rövid ido alatt, nagyon egyszeruen 		
állítható (nem kell leszerelni az egész terméket)
• egyedülálló, méret szerinti rugóero feszítési 		
táblázat segít a beállításban
• a húzózsinór oldal irányban mozgatható és el-		
rejtheto, tetszés szerinti hosszúságra növelheto
Gyárthatósági méretek:

INSEKTO - T
(Szúnyogháló tolóajtó)
Elonyök:

• a merevíto rész kialakításának köszönhetoen nem
igényel külön fogantyút
• a tolóajtó könnyen kiemelheto a keretprofil 		
leszerelése nélkül
• az ajtóprofil a görgokön gurul, ezáltal könnyedén
muködtetheto
• igény esetén több pálya helyezheto egymás elé
(duplapályás)

Változatai:

Gyárthatósági méretek:

• Egy- és kételemes
• Duplapályás

a Ral-classi
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INSEKTO - F
(Fix szúnyogháló)
Elonyök:

• nem kell szerelni, acélfülekkel könnyen
rögzítheto a nyílászáró keretéhez
• amennyiben nincs rá szükség percek alatt
eltávolítható
• az igazi pehelysúlyú - a legnagyobb gyártható méret súlya is csupán 2,5 kg
• az ablakkeretet nem kell megfúrni
• kis muanyag fogófül a felhelyezés megkönnyítésére
• multifunkcionális: a keretprofil méreténél
fogva a különféle redony-, és zsaluzia rendszereink alá integrálható
Gyárthatósági méretek:

INSEKTO - A
(Szúnyogháló nyílóajtó)
Elonyök:

• zsanéros rögzítés, aminek köszönhetoen nem fog
megereszkedni
• a merevíto rész különleges kialakításából adódóan nem
igényel külön fogantyút
• az ajtószárnyak száma és a nyílásirány is választható
• duplaszárnyas kivitelu nyílóajtó esetén akár 250 cm
szélességben is
• multifunkcionális: a keretprofil méreténél fogva a
különféle redony-, és zsaluzia rendszereink alá 		
integrálható

Változatai:
• Keretes
• Küszöb nélküli
• Keret nélküli
• Duplaszárnyas
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Gyárthatósági méretek:

Szúnyogháló
típusaink

www.aluredony.hu

Régen a szúnyoghálós termékek funkciója a szúnyogok távoltartása volt. Mára azonban többszörös funkciót kell
ellátnia, hiszen miközben megakadályozza a szúnyogok és egyéb kisállatok bejutását, lehetové kell tennie a zavartalan szelloztetést és közlekedést is.
Az idok folyamán a fo funkció higiéniai-, esztétikai- és
praktikussági szempontokkal egészült ki, ami folyamatos
fejlodést kíván mind a gyártó, mind a termékek részérol.
Ennek érdekében Cégünk tudatos termékfejlesztést végez,
melynek alappillére a minoségi alapanyag. A szinterezett,
nagy merevségu alumínium profiljaink gondozásmentes,
stabil vázszerkezetet nyújtanak. A profiljainkban levo kefék puha és résmentes illeszkedést biztosítanak.
A fehér és barna alapszíneken kívül rendkívül gazdag
színvilágot kínálunk a RAL-classic árnyalataiban történo
festéssel vagy fóliázott kivitellel. A zavartalan kilátást az
üvegrost-fonal alapú, rácsszövéssel készült szúnyogháló nyújtja. Az esztétikai összhang a szúnyogháló szürke
vagy fekete színeivel teremtheto meg, igazodva a keret
színéhez. Az idojárási ingadozásoknak (tartós eros napsütés, téli hideg) jól ellenáll. UV-álló üvegszálas hálónk
igény esetén helyettesítheto az erosebb igénybevételnek
kiteheto fémhálóval.
Szélesköru felhasználási lehetoséggel rendelkezo termékeinket az egyszeru muködtetés, könnyu összeszerelés és
a minimális karbantartási igény teszi méltán népszeruvé.
A homlokzat megváltoztatása nélküli kivitelezés az esztétikus nyílásvédelem kulcsa.
Alkalmazási területei lehetnek: a terasz-, bejárati- és
erkélyajtók, hagyományos és tetotéri ablakok, télikertek, üvegházak. A megfelelo típusú szúnyoghálóval
otthonát könnyen egyedivé teheti. Legegyszerubb megoldásként nyílászárója elé, mögé és akár annak helyére
is teheti fix termékeinket. A hagyományos ajtót helyettesítheti a több kivitelben készült nyílóajtóval. A kis
helyigényu tolóajtó ideális megoldás ott, ahol nincs elég
hely a nyílóajtó használatára. Elemeinek félrehúzásával
1 méternél nagyobb átjárási területet is képes biztosítani.
A mobil típus esztétikus, íves tokrendszerrel rendelkezik.
Ez a tokrendszer rejti a használaton kívül levo függoleges
rolós muködtetésu szúnyoghálót.

- szúnyogok, legyek, méhek, darazsak
- levegoben szálló falevelek, szorszálak
szöszök, tollak

STOP

- nyárfa és fuzfa hömpölygo pehelyvirágja
- kisebb háziállatok (papagáj, tengerimalac, macska, ...) biztonságosabb 		
tartása
- kisebb, nemkívánatos állatok bejutása
(egér, macska, ...)

Az Ön

termékének viszonteladója:

A termékcsalád legfiatalabb tagja a redonytokba beépítheto kombi szúnyogháló. Ez mind a muanyag, mind az
alumínium redonyrendszerek kiegészíto eleme. A redonyvagy zsaluzia lamellák és a „klikk-klakk” rendszeru szúnyogháló egymástól függetlenül muködtetheto. Legújabb
.XP rendszerünknél utólag is bármikor beépítheto!
Redonyök | Kapuk | Zsaluziák | Szúnyoghálók

