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AJTÓRA rovarhálók
Műszaki adatlapjai, ismertetői
A szúnyogháló ajtók kiváló minőségű anyagokból készülnek, ami megkülönbözteti a hasonló termékektől:
az extrudált, festett alumínium profil, ami masszívvá és strapabíróvá teszi a nyíló, rolós vagy pliszé ajtót. A
keretprofilban elhelyezett kefetömítés biztosítja az ajtók tökéletes záródását. Ezek a kiváló minőségű
anyagok lehetővé teszik, hogy a szúnyogháló az idő múlásával ne veszítsen minőségéből, így időtállóvá
válik.

1. Nyíló szúnyogháló ajtó / Zsanéros szúnyogháló ajtó

A nyitható keretes szúnyogháló rendszer
kitűnően védi a helyiséget a rovaroktól,
ugyanakkor kitűnően együttműködik az
erkélyajtókkal.
A szerkezet alumínium profilból áll középen
egy merevítővel. A keretbe erősített háló
gátolja meg a rovarokat a bejutásban. Nyitás a
merevítőre erősített fogantyúval lehetséges.
Műanyag vagy tartósabb fém zsanérral is
szerelhető.

Zsanéros szúnyogháló profil anyaga:
Zsanéros szúnyogháló profil mérete:
Zsanéros szúnyogháló profil színei:
Háló típusa:
Háló színe:
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Alumínium
45×20 mm
Fehér, Barna, Fautánzatú, RAL
Üvegszálas (UV stabil), kisállat háló
Szürke
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2. Rolós szúnyogháló ajtó

A vízszintesen mozgatható rolós
szúnyoghálóajtó 41 mm-es tokja az ajtó egyik
függőleges tokjára kerül.
Az üvegszálas háló az alul és felül
vízszintesen felfogatott 30 mm-es sínek között
mozgatható. Telepíthető akár redőny elé is.

Anyaga:
Tok mérete:
Vezetősín mérete:
Szerkezet színe:
Háló típusa:
Háló színe:

Alumínium
41 x 41 mm
20 x 30 mm
Fehér, Barna, Fautánzatú, RAL
Üvegszálas (UV stabil)
Szürke

3. Pliszé szúnyogháló ajtó
Harmonikaszerűen záródó, dekoratív rovarháló, melyet a helytakarékosságra gondolva terveztek. Ajtók,
teraszok lefedésére kitűnő megoldás, de ablakra is választható. A rendszerrel akár hatalmas méretű
nyílászárók szúnyoghálóval történő ellátása is megoldható. A speciális háló kis helyet foglal el, könnyen
mozgatható, bárhol megállítható és nem zavar a kilátásban. Redőnnyel és zsaluziával is kombinálható.

Anyaga:
Szerkezet színe:
Háló típusa:
Háló színe:
Maximum gyártható méret:
Minimális magasság:
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Alumínium
Fehér, Barna, Antracit, Fautánzat, RAL
Üvegszálas (UV stabil)
Szürke
300 cm x 270 cm
190 cm
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