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HOME
INSEKTNET LAMELGARDIN

Ideel til skrå døre

HOME insektnet lamelgardin for dig som vil have en prisbillig, enkel og effektiv
insektnet løsning til din bolig. Passer til alle boligtyper og til alle døre. Specielt
beregnet til terrassedøre og døre i udestuer. Er særdeles velegnet til familier
med børn og husdyr, idet man kan gå direkte igennem HOME lamelgardinet;
uden at bruge hænderne. Leveres i standardmålet 95 X 220 cm.
Monteres direkte på dørkarmen - indvendig eller udvendig.
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INSEKTNET LAMELGARDIN

Praktisk og effektiv ....
HOME lamelgardin - er en fantastisk enkel, men effektiv og prisbillig løsning på insekt
plagen. Lamelgardinet fungerer som et forhæng, der passer til alle boligtyper. Er specielt
beregnet til terrassedøre og døre i udestuer og kan monteres såvel indendørs som
udendørs direkte på din eksisterende dørkarm. HOME lamelgardin - er særdeles velegnet
til "skrå" døre og sælges som et "gør det selv" produkt og er utrolig nem at montere.
Insektnettet er udført i glasfiber og er utroligt stærkt. 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.
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Monteres direkte på dørkarmen - indendørs eller udendørs.
Komplet - til direkte opsætning.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Dobbeltsyning på insektnettets kanter, sikrer stor holdbarhed i mange år.
Nem betjening og meget børnevenlig.
Systemet sikrer god ventilation.
Nem at opsætte når insekt sæsonen starter, og nem af nedtage når sæsonen slutter.
Ophængskassetten leveres i farven hvid og insektnettet i farven antrasitgrå.
Udførlig monteringsvejledning vedlagt i emballagen.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Høj brugervenlighed - også for børn og husdyr ....
HOME insektnet lamelgardin - er meget nem at bruge i dagligdagen. Betjeningen foregår
som noget af det mest enkle der findes. Man går bare direkte igennem de løst hængende
lamelgardin stykker - uden at bruge hænderne. Ved hjælp af de monterede "vægtklodser" i
bunden på lamelgardin stykkerne, falder lamel stykkerne automatisk på plads igen - efter
brug. Dermed er du altid sikker på en insektfri døråbning , også når børn og husdyr er gået
igennem; og uanset om de går ind eller ud.

Ide

Standard dimensioner ....
Leveres i standard størrelsen 95 cm i bredden og 220 cm i højden og leveres inklusiv 4
lamelgardin stykker á 30 cm i bredden.
Forhandler:
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