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Tolópályás keretes szúnyogháló

MRP

Kényelmes használat

Az eltolható, keretes szúnyogháló rendszer védi a helyiség belsejét a rovarokkal 
szemben, és nagy, üvegezett beugrókban, teraszokon és télikertekben használják.  
A szúnyogháló szárnya a felső és alsó futósín között mozog. Az alsó részben van 
beépítve a futógörgő a mechanikával, ami lehetővé teszi szög állítását a sínek 
mindegyikénél. A további, pattintós összekötéssel szerelt, erősítés, lehetővé teszi 
nagyobb méretű szárnyak kivitelezését. A keret profiljai, valamint a futósínek, 
tartós, extrudált alumínium idomból készülnek modern formával, a kopásnak és az 
időjárási tényezőknek fokozottan ellenálló bevonattal. A szúnyogháló fő profiljának 
alakja szükségtelenné teszi plusz fogantyúk alkalmazását. A keret és a szárny belső 
sarokidomok segítségével van összeerősítve. A szúnyoghálót többsoros elrendezésben 
is be lehet szerelni. Köszönhetően az alacsony futósín használatának, kitűnően 
együttműködik tolóajtókkal, amelyekben un. alacsony küszöböt alkalmaztak.
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KERETES SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

Kényelmes 
kezelés

A toló keretes szúnyogháló közvetlenül az ajtókeretre vagy az ajtótokra. A futósínek széles választéka 
lehetővé teszi a szúnyogháló különböző változatokban történő beszerelését bármilyen típusú ablakra 
és ajtóra, garantálva, hogy nem ütközik a működése a külső redőnyökkel.

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. A szúnyogháló minden kerete kefés tömítéssel van szigetelve. A rendszerben lassító féket 
és ütközőt is alkalmaztak, ami szélső helyzetben korlátozza a szárny mozgását.

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.

A szúnyoghálót be lehet szerelni 
háromsoros elrendezésben.

A szúnyogháló minden szárnya 
kefés tömítéssel van tömítve. Az alacsony sínes megoldás lehetővé 

teszi az együttműködést az un. 
„alacsony küszöbös” tolóajtókkal.

A keret és a szárny belső sarokidomok 
segítségével van összeerősítve, amelyek 
jellemzője a tartósság és az esztétikum.

A keretes szúnyogháló további erősítése 
pattintós kapcsolatok segítségével van 
összeszerelve. Ennek köszönhetően, 
gyorsan és egyszerűen lehet növelni 
egy szárny felületét.

Szárnyvezetés –célja a pozícionálás, 
valamint, hogy védje a szárnyat kiesés ellen.




