
 - 
Ins
ek
tne
t l
øs
nin
ge
r t
il

  a
lle
 ty
pe
r v
ind
ue
r o
g d
øre
 - INSEKT FOLDEDØR

PLISSÉ
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ELEGANCE plissé insekt foldedør - er det ultimative  system i insektnet til døre.
Fungerer som en letløbende folde-/skydedør. Passer til alle boligtyper og til alle

døre. Specielt beregnet til terrassedøre og døre i udestuer. Monteres meget diskret
- indvendig i dørkarm, og kan derfor blive siddende  hele året rundt. Systemet

leveres i hvid, og og det UV-resistente glasfiber p lissé insektnet leveres i farven
sort. Selv meget brede døråbninger kan dækkes med E LEGANCE plissé insekt

foldedøre. Ved at placere en netdør i begge sider k an døråbninger dækkes på indtil
260 cm i bredden.

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



PLISSÉ INSEKT FOLDEDØR

Monteres indvendig i dørkarmen - indendørs eller udendørs.
Komplet - til direkte opsætning.
En blød børsteliste påsat grebskinnens forkant, sikrer absolut tæthed ved lukning.
Fylder kun 9 cm i bredden når netdøren er foldet sammen.
Styrelisten på fodtrin fylder kun 3 mm i højden og monteres uden at bore huller.
Utroligt stærkt sort glasfibernet der er UV-resistent.
Plissénettet er forsynet med bælteruller for oven og i bunden og snoretræk punktvis
placeret vandret; sørger for stabil ind- og udtræk af nettet - samtidig sikrer
funktionen, at nettet ikke kan frigøre sig.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farven hvid.
Udførlig dansk monteringsvejledning vedlagt i emballagen.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Topkvalitet, stilfuld og betjeningsvenlig  ....

ELEGANCE plissé insekt foldedør - er det ultimative system i insektnet til døre. Fungerer
som en letløbende folde-/skydedør der passer til alle boligtyper. Specielt beregnet til
terrassedøre og døre i udestuer. Systemet består af en solid aluminiums indfoldnings
kassette og aluminiums glideskinne for oven samt stærk 3 mm PVC-skinne i bunden til det
utrolige stærke og dekorative glasfiber insektnet. Når nettet er foldet sammen, er kun
grebskinnen synlig. Ved at trække i grebskinnen, 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.

Færdiglavet, direkte til opsætning på få minutter . ...
ELEGANCE plissé insekt foldedøren 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 indvendig i dørkarmen; lodret enten i højre eller venstre side
- indendørs eller udendørs. Letvægts aluminium kassetten er meget solid og vil holde i
mange år. Da den monteres meget diskret, kan den blive siddende hele året rundt uden at
skulle nedtages. Rengøring af systemet og insektnettet er utrolig nemt. Afklik kassetten
forsigtig af de 3 stk. holdebeslag på dørkarmen. Plissé insektnettet trækkes forsigtigt ud i
sin fulde bredde og nettet rengøres med en blød børste med almindelig kendte
rengøringsmidler og  efterskylles med en bruser el.lign.

Standard- og maksimum dimensioner ....

Standard : ELEGANCE plissé insekt foldedøre på kassettehøjde 197,1/200,0 cm og
206,1/209,0 cm, kan dække en døråbning på max. 130,0 cm i bredden.

Lavet efter mål : ELEGANCE plissé insekt foldedøre er den maksimale kassettehøjde 240
cm, og kan dække en døråbning på max. 130,0 cm i bredden.

Opmål og monter selv
ELEGANCE plissé insekt foldedøren  ....
Mål lysåbningen (indvendig karmmål, se fig. 1.) på eksisterende dørkarm - både i bredden
og i højden. Vær sikker på, at der er friplads på min. 4 cm i dybden hele vejen rundt i
dørkarmen (se fig. 1.) som systemet kræver af plads.
Kassetten monteres lodretstående mod det ene lodrette karmstykke indvendig i den
eksisterende dørkarm - i højre eller venstre side. Netglideskinnerne monteres vandret
indvendig i dørkarmen for oven, og vandret indvendig på fodtrinet.
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Lysåbning

Min. 4 cm

Fig. 1.

Dekorativ plissé funktion med snoretræk punktvis placeret
vandret i nettet - det ultimative i insektnet til døre. Utrolig
slidstærkt sort UV-resistent glasfibernet.

Plissénettet er forsynet med
bælteruller for oven og i
bunden. En kun 3 mm tyk grå
fiberstyreliste påsat fodtrinet og
en alu-glideskinne for oven,
sørger for stabil ind- og udtræk
af nettet - samtidig sikrer
funktionen, at nettet ikke kan
frigøre sig.

En blød børsteliste påsat
grebskinnens forkant, sikrer
absolut tæthed ved lukning

Forhandler:

bruynzeel-insektnet markedsføres i
Danmark og alle øvrige danske
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