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DELUXE - insekt rullenet vinduet, fungerer som et r ullegardin og passer til alle
boligtyper og til alle typer vinduer. Leveres i sta ndardmål i 23 forskellige

størrelser fra 43 cm til 153 cm i bredden med 5 cm interval. Alle størrelser kan
dække over en vindueshøjde på indtil 150 cm. System et er bygget ind i en ultra

kompakt aluminiumskassette, og glideskinnerne som l igeledes er udført i
aluminium; sikrer systemet mange års holdbarhed. Mo nteres direkte på

vindueskarmen - indvendig eller udvendig, vandret e ller lodret. Ved montering
udvendig, er DELUXE rullenet vinduet særdeles veleg net til dreje / kip vinduer.

Kan monteres meget diskret og kan derfor blive sidd ende året rundt.

D.P.I.
- effektiv beskyttelse mod insekter -

D.P. INTERNATIONAL er importør i Danmark af insektnet produkter fra :
BRUYNZEEL  B.V. - Holland  /  MEDAL s.r.l. - Italien  /  PRIME-LINE - Californien



DELUXE
INSEKT RULLENET VINDUE

Monteres direkte på kanten af vindueskarmen - indendørs eller udendørs.
Kan monteres og betjenes både vandret og lodret.
Komplet - til direkte opsætning.
En blød beskyttelses liste påsat træklisten forhindrer unødig støj og skade på
systemet, når nettet rulles ind i kassetten.
Afdækningskinner og -propper skjuler monteringsskruerne.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
En blød børsteliste påsat træklisten, sikrer at systemet slutter fuldstændig tæt hele
vejen rundt.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farverne hvid, brun og alu-grå.
Udførlig dansk monteringsvejledning vedlagt i emballagen.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Topkvalitet, stilfuld og betjeningsvenlig ....

DELUXE - insekt rullenet vinduet, fungerer som et rullegardin og passer til alle boligtyper
og til alle typer vinduer. Systemet består af en solid aluminiums indrulningskassette og
aluminiums glideskinner til insektnettet som er udført i glasfiber der er utroligt stærkt.
Nettet er rullet fast sammen inde i kassetten ved hjælp af et genialt fjedersystem, som har
stået sin prøve gennem flere år. Når nettet er rullet ind, er kun træklisten synlig. Ved at
trække i listen, lukker du af for ethvert forstyrrende insekt. Systemet sikrer ikke blot mod
de plagsomme insekter. Det finmaskede glasfibernet forhindrer også stærk træk og
endvidere en del pollen i at komme ind i lokalet, hvilket er til fordel for mennesker der lider
af allergi; og bidrager derfor til et behageligt indeklima.

Mål indvendig lysåbning på eksisterende vindueskarm - både i bredden og i højden. Vær
sikker på, at der er en plan overflade hele vejen rundt på karmen; for at netglideskinner og
kassetten kan slutte helt tæt. Netglideskinnernes bredde er 25 mm og kassetten fylder 45
mm. Det er derfor nødvendig med en friplads på minimum 15 mm og heltst 25 mm på alle
kanter hele vejen rundt.

Ved montering udvendig på karmen er DELUXE insekt rullenet vinduet særdeles velegnet
til dreje / kip vinduer.

Standard dimensioner  ....

DELUXE - insekt rullenet vinduet leveres i standardmål, og er beregnet til alle typer
vinduer og til montering både indvendig og udvendig, vandret eller lodret. Systemet leveres
komplet til montering i 23 forskellige størrelser der alle kan dække over en vindueshøjde
på 150 cm når nettet er rullet ud. Leveres i standard bredder  fra 43 cm  -  153 cm,  med 5
cm interval. Derfor findes der altid en løsning, uden afkortning af kassetten.

Opmål og monter selv DELUXE insekt rullenet vinduet   ....

DELUXE - insekt rullenet vinduet i kassette er komplet. Da den laves i standard
dimensioner, passer kassetten altid. Opsætning er meget enkel. Alt hvad du behøver at
gøre, er at montere kassetten og netglideskinnerne på kanterne af karmstykkerne på din
vindueskarm - indendørs eller udendørs.
Letvægts aluminium kassetten er meget solid og vil holde i mange år. Den kan monteres
diskret, så den kan blive siddende hele året rundt.
Når nettet trækkes ned, fastholdes dette via et genialt kliklås system der monteres i
bunden af netglideskinnerne.

Færdiglavet, direkte til opsætning på få minutter . ...

Beskrivelse ....
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Lysåbning
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Min. 15 mm

Forhandler:

Telefon : 8645 4300  ·  E-mail : info@dp-international.dk  ·  Website : www.dp-international.dk

bruynzeel-insektnet markedsføres i
Danmark og alle øvrige danske
territorier af D.P. INTERNATIONAL


