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Fix keretes szúnyogháló

MRS

Tartósság és teherbírás sok éven át

Az MRS fix fémkeretes szúnyogháló kitűnő védelmet nyújt a rovarok ellen.  
A szúnyogháló kerete belső, sajtolható vagy csavarozható alumínium csavarozható 
sarokidomokkal lehet összekötve. Választhatók külső, műanyag sarokidomok is, amelyek 
gazdag színválasztékban kaphatók. A rendszer támogatja az ablakprofilok többségét. 
Rendelkezünk állítható szögű, belső sarokidomokkal is. A szereléshez ötféle méretben 
kaphatók horgok. A keret profilja erős, extrudált, alumínium idomból készült, modern 
alakkal, porlakkozással. Az ajánlott profil kétféle változatban létezik: az ablakkerethez 
simuló „uszonyos” és a kefés tömítés számára kialakított hornyos változatban, amit 
teljesen beépített keretnél használnak.
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KERETES SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

Kényelmes 
kezelés

A fix keretes szúnyogháló az ablakkeret külső oldalára van szerelve. A roncsolás mentes, elfordítható 
horgoknak köszönhetően könnyen és gyorsan fel lehet erősíteni és le lehet venni, megtartva 
az ablak teljes funkcionalitását.

Használati 
értékek

A szúnyogháló átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes 
védelmet jelentenek a rovarok és bogarak ellen, miközben nem akadályozza a fény és a levegő 
bejutását.

Színpaletta
standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. 
A színes bevonatok az alábbi módszerek egyikével készülnek, az ügyfél kívánsága szerint: 
porlakkozás és Decoral.

Belső, állítható szögű sarokidomos 
keret, ami lehetővé teszi szabálytalan 
alakú szúnyogháló készítését.

Belső sarokidomos keret, 
horonnyal a kefe számára, 
oldalsó tömítéses verzióban.

Külső, műanyag 
sarokidomos keret.

Belső, műanyag sarokidomos 
keret, horonnyal a kefe számára, 
oldalsótömítéses verzióban.
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Fix keretes szúnyogháló

MRSZ

Az MRSZ fix keretes szúnyogháló egy olyan megoldás, amit a síkba záródó alumínium 
ablakokhoz terveztek. Ezeket a szúnyoghálókat magas fokú esztétikum és a részletek 
minőségi kivitelezése jellemzi. Az MRSZ összes szerkezeti eleme extrudált alumíniumból 
készül, ami ellenállóvá teszi őket az időjárási tényezőkkel szemben, garantálva  
a termék üzembiztos működését sok éven át. A szúnyogháló kerete belső, préselt 
vagy csavarozott sarokidomokkal köthető össze, ami miatt esztétikus, és színben az 
ablakkerethez igazítható. A keretes szúnyogháló használata semmilyen módon nem 
korlátozza az ablak működését. A szúnyogháló kapcsai együttműködnek az Aluprof által 
ajánlott összes ablakrendszerrel.

Könnyen összeszerelhető
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KERETES SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

Kényelmes 
kezelés

A szúnyogháló kerete belső, préselt vagy csavarozott sarokidomokkal köthető össze, ami miatt 
esztétikus, és színben az ablakkerethez igazítható (a RAL színskála bármelyik színére lakkozható). 
A keretes szúnyogháló használata semmilyen módon nem korlátozza az ablak funkcionalitását.

Használati 
értékek

Az egyszerű és gyors összeszerelést a kereten lévő, speciális tartófülek biztosítják. 
A szúnyogháló kapcsai együttműködnek az Aluprof által ajánlott összes ablakrendszerrel.

Színpaletta
A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. 
A színes bevonatok az alábbi módszerek egyikével készülnek, az ügyfél kívánsága szerint: 
porlakkozás és Decoral.

Belső, csavarozott vagy préselt, 
alumínium sarokidomos keret.

A felső kapocs lehetővé teszi 
a szúnyogháló könnyű beültetését 
a keret felső részébe, ami pluszban 
el van látva teljes zárást biztosító, 
kefés tömítéssel.

A tartófül megkönnyíti 
a szúnyogháló könnyű 
és gyors beültetését
az ablakkeretre.

Az alsó kallantyú lehetővé teszi 
a szúnyogháló beültetését 
a keret alsó részére.




