
"FIXO 1 / 2412" aluminium insektnet forsatsramme ti l vinduer, til erhvervsmæssig
anvendelse. Særlig velegnet til virksomheder inden for fødevare- og levnedsmiddel

erhvervet, idet netrammerne - udover at holde de fl yvende insekter ude - tillige
forhindrer mus, rotter, fugle og andre skadedyr der  kan være syge og smittebærende;
i at komme indenfor. Netrammerne er alsidige i anve ndelse og er en fleksibel løsning
på insekt problemet, og sikrer optimal ventilation;  til gavn for personale og miljøet.

Netrammerne tåler rengøring med eks. højtryksrensni ng. Passer til alle typer vinduer.
Netrammerne anvendes som hængslede rammer for vindu er der åbner udad.

Monteres direkte på vindueskarmen.
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"FIXO 1 / 2412"
Aluminium insektnet forsatsvindue med hængsler

til erhvervsmæssig anvendelse

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



"FIXO 1 / 2412"
Aluminium insektnet forsatsramme til vinduer -

til erhvervsmæssig anvendelse

"FIXO 1 / 2412" aluminium insektnet forsatsrammer til vinduer er en prisbillig løsning på
insekt problemet i virksomheden, og bidrager til et behageligt indeklima, selv på de
varmeste dage; uden overfald af insekter.
Netrammerne er forsynet med hængsler, greb og "vrider" eller magnet for effektiv lukning
og fastholdelse af netrammen mod karmen. Til montering på vindueskarmen indvendig i
lokalet.

Netrammerne leveres altid færdigsamlede fra fabrik. Vi tilbyder opmåling og vore dygtige
servicemontører klarer naturligvis også monteringen. Vælger De selv at forestå
opmålingen - se venligst fig. 1.

"FIXO 1 / 2412" aluminium insektnet forsatsrammer er meget robuste og slidstærke, og er
beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Netrammerne leveres med et stormstærkt
glasfibernet der forhindrer mus, rotter, fugle og andre skadedyr der kan være syge og
smittebærende; i at komme indenfor. Netrammerne og insektnettet rengøres nemt og tåler
jævnlig højtryksrensning fra passende afstand til nettet. Til størrelser over 120 X 120 cm
leveres netrammerne altid med en midtersprosse isat som ekstra forstærkning (se fig. 2).

Opmåles som vist på fig. 1. Mål indvendig lysåbning i vindueskarmen. Både højde- og
breddemålet skal findes. Vær opmærksom på at der skal være en plan overflade hele
vejen rundt på min. 30 mm.

Frontmonteres direkte på kanten vindueskarmen.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farverne hvid og anoid. aluminium (alu-grå).
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.
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Beskrivelse ....

Opmåling:

Fig. 1.
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Min. 30 mm
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Lysåbning

Min. 30 mm

Fig. 2.

Fødevarevirksomheder stilles over for store krav ti l
hygiejnen. Enhver virksomhedsleder inden for fødeva re-
eller levnedsmiddel området kender betydningen af a t have
de rigtige smiley´s fra myndighederne.
Insektnet i vinduer og døre samt porte højner hygie jnen og
giver en glad smiley.

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (nr. 985 af 8. d ecember
2003):
Kapitel 2, § 9, - 4) ...Sikre mod ydre forureningsk ilder,
herunder insekter og andre skadedyr.

Kapitel 2, § 9, (5)) stk. 4) Vinduer, som kan åbnes  ud mod
omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insek tnet,
der let kan fjernes og rengøres.

Kapitel 9, § 57) Der skal træffes foranstaltninger til
forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekte r og
andre skadedyr.
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