A SZÚNYOGOK KINT
MARADNAK
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Rolós szúnyogháló

MZN

Az MZN rolós szúnyogháló egy kitűnő és rendkívül jól záró megoldás, ami bármelyik
pillanatban nyitható és zárható módon védi a belső teret a rovaroktól. A szúnyogháló
szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja
a tartósságát és teherbírását sok évre. A speciális akasztónak köszönhetően
szabályozhatjuk a háló záródásának magasságát. Ezen kívül lehetőség van fék
használatára, aminek köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz.
A rendszer rendkívül praktikus, főként hogy az Aluprof ajánlatában található többi
szúnyogháló rendszer elemeit használja fel maximális mértékben. Az MZN egy rendkívül
esztétikus és modern megoldás, ami a kis toknak köszönhetően minden beugróba
kitűnően beillik, ugyanakkor kielégíti azoknak a felhasználóknak az igényeit, akik nem
akarják a szúnyoghálót állandóan használni.

Bármikor ki lehet nyitni, és be lehet zárni
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Extrudált alumíniumból készült,
fél ovális keresztmetszetű,
kisméretű tok.

Vízzáró tömítés
a tok felső részében.

Extrudált alumíniumból készült
záróléc, a parapethez vagy az
ablakkerethez záró tömítéssel.

Extrudált alumínium lefutók,
záró tömítéssel.

Kényelmes
kezelés

A rolós szúnyogháló kitűnő és rendkívül jól záródó megoldás, ami bármikor nyitni és zárni lehet.
A fék használatának köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz.

Használati
értékek

A szúnyogháló szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja
a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló jó tömítettségét a tok felső részébe,
a zárólécbe és a lefutókba beépítet tömítések biztosítják.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is.
A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően, porszórással vagy Decorallal készül.
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Rolós szúnyogháló

MZH

Az MZH rolós szúnyogháló rendszer egy modern és nagyon funkcionális, főként
tetőablakokra szánt megoldás. A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból
készül, és főként az MNZ rendszer alkotóelemein alapszik. Ugyanakkor ezzel lehetővé
válik többek között az alsó záróél és a lefutók használata, amelyeket ideálisan
hozzáillesztettek a megtervezett horgony akasztóhoz. Az innovatív megoldásnak
köszönhetően az alsó zárólécet blokkolni lehet a belső oldal felöl a tetőablakokban.
Továbbá a kapocs átgondolt alakja lehetővé teszi az alsó záróléc be- és kiakasztását,
ami miatt a szúnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy
erőkifejtést. Ezen kívül a kapocs biztosítja a szúnyogháló alsó részének tömítettségét,
ami szükségtelenné teszi további tömítés használatát. Az ajánlott rendszer rendkívül
sokoldalú, mivel a használják függőleges ablakokon is. A rendszer keretében tervezett
beültetős lefutó változatnak köszönhetően az MZH szúnyoghálót akkor is be lehet
építeni, ha az ablakot párkánnyal látták el, ami megakadályozza, hogy közvetlenül az
ablakkeretre lehessen telepíteni. Ez a megoldás könnyebben hozzáférhetővé teszi az
alsó zárólécet, és megkönnyíti a kapcsok beakasztását. Az MZH rendkívül esztétikus
megoldás, ami biztosan illik minden belső térbe, kitűnő védelmet biztosítva a rovarok
jelenléte ellen.

Védelem az Ön padlásterének
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Extrudált alumíniumból készült,
fél ovális keresztmetszetű,
kisméretű tok.

A kapocs alakja lehetővé teszi
az alsó záróléc gyors
be- és kiakasztását.

Az innovatív megoldásnak
köszönhetően az alsó zárólécet
blokkolni lehet a belső oldal felöl,
a tetőablakokban.

A kapocs biztosítja a szúnyogháló
alsó részének tömítettségét.

Kényelmes
kezelés

Az MZH rendkívül esztétikus megoldás, ami az átgondolt konstrukciónak köszönhetően lehetővé
teszi, hogy tetőablakokon lehessen használni. A speciális kapocs megkönnyíti, hogy a szúnyoghálók
bármikor ki lehessen nyitni, és be lehessen csukni.

Használati
értékek

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását
sok évre. A szúnyogháló hálójának anyaga üvegszál, és nagyon könnyen tisztántartható.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is.
A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően, porszórással vagy Decorallal készül.

33

