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"FIXO-NET 2412"
Insekt forsatsvindue i aluminium

til dreje / kip vinduer
med ophøjet brystkarm eller lige karm.

"FIXO-NET 2412" - insekt forsatsvindue er beregnet til dreje / kip vinduer og er en
prisbillig løsning på insekt problemet. Passer til alle boligtyper og til alle typer
dreje / kip vinduer i såvel plast, træ og aluminium med ophøjet brystkarm eller
lige karm. Insekt forsatsvinduet monteres udvendig - uden brug af værktøjer, og
uden at bore huller i dreje / kip vinduerne.
"FIXO-NET 2412" - insekt forsatsvindue leveres færdigsamlet efter mål.
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"FIXO-NET 2412"
insekt forsatsvindue i aluminium

Opmåling ....

til dreje / kip vinduer

Min. 25 mm

med ophøjet brystkarm eller lige karm.

"FIXO-NET 2412" - insekt forsatsvindue i aluminium, er beregnet til dreje / kip vinduer og
er samtidig en prisbillig løsning på insekt problemet. Passer til alle boligtyper og til alle
typer dreje / kip vinduer, i såvel plast, træ og aluminium med ophøjet brystkarm eller lige
karm.
FIXO-NET 2412 - insekt forsatsvindue leveres i 3 farver. Leveres færdigsamlet efter mål.

Min. 25 mm

Min. 25 mm

Lysåbning

Min. 25 mm

"FIXO-NET 2412" - insekt forsatsvindue til dreje / kip vinduer opmåles som vist på fig. 1.
Mål lysåbning i vindueskarmen. Breddemålet ( A1 ) og højdemålet ( A2 ) samt brystmål ( B
) skal findes.
"FIXO-NET 2412" - leveres tilpasset og færdigsamlet fra fabrik.
Leveres med et genialt beslag til fastholdelse af insekt forsatsvinduet på vinduets
udvendige karm. Beslagene påskrues insekt forsatsvinduets øverste og nederste
rammestykke (fig. 3). Ved montering af forsatsvinduet, presses beslagene på
forsatsvinduet fast mellem vinduets øverste og nederste vandrette karmstykke og
tætningsliste (fig. 2.), og fastgøres nemt herved.

Fig. 1.

Breddemål / lysåbning
Højdemål / lysåbning

"FIXO-NET 2412" - nem at opmåle og montere selv, uden at
bore huller i vindueskarmen ...
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Monteres udvendig, uden at bore huller i vindueskarmen.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farverne hvid, brun og ren-alu.
Udførlig dansk vejledning for montering.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.
Fig. 2.

Store insekt forsatsvinduer ....
"FIXO-NET 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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