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"FIXO 1 / 2412"
insekt forsatsvindue i aluminium med hængsler

"FIXO 1 / 2412" - insekt forsatsvindue - udført i ultra lette profiler i aluminium er alsidig i anvendelse og er en fleksibel løsning på insekt problemet. Passer til
alle typer vinduer og til alle boligtyper. Insekt forsatsvinduer leveres med
hængsler og er specielt beregnede for vinduer der åbner udad. Monteres direkte
på karmen, på indvendig side mod lokalet.
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"FIXO 1 / 2412"
insekt forsatsvindue
udført i aluminium og forsynet med
hængsler
Hængslede insekt forsatsvinduer ....

Opmåling ...

"FIXO 1 / 2412" insekt forsatsvindue er en prisbillig løsning på insekt problemet. Insekt
forsatsvinduet er fleksible i anvendelsen, og leveres med hængsler, specielt for vinduer
der åbner udad. Leveres færdigsamlet fra fabrik.

Fig. 1.

"FIXO 1 / 2412" - nem at opmåle og montere selv....

Insekt forsatsvinduet monteres direkte på vinduets indvendige karmkant der vender ind i
lokalet. For fastlåsning af insekt forsatsvinduet mod karmen, påskrues et speciel beslag på
karmen som blot "drejes" ind over forsatsvinduet. Herved fastlåses insekt forsatsvinduet
mod karmen og forsatsvinduet slutter tæt hele vejen rundt.

Lysåbning
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Monteres indvendig - direkte på vindueskarmen.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farverne hvid, brun og alu-grå..
Udførlig dansk vejledning for montering vedlagt.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Min. 25 mm

Min. 25 mm

Min. 25 mm

"FIXO 1 / 2412" - insekt forsatsvinduer opmåles som vist på fig. 1. Mål indvendig lysåbning
i vindueskarmen. Både bredde- og højdemålet skal findes. Vær opmærksom på at der skal
være en plan overflade hele vejen rundt på min. 25 mm.

Min. 25 mm

"FIXO 1 / 2412" - insekt forsatsvinduer leveres færdigsamlet fra fabrik.
Max. størrelse : 120 X 220 cm.
I emballagen er vedlagt de nødvendige beslag til befæstigelse / montering.
Til størrelser fra 120 X 120 cm anbefales altid isat vandret midtersprosse for at undgå, at
aluminiums profilerne "bøjer sig" når insektnettet isættes og derved ikke bliver strammet
helt op.
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