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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

TWO-FLEX
INSEKT NETDØR & -PANEL
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TWO - FLEX  insekt netdør og -panel i eet produkt. For dig som vil have en
prisbillig, enkel og effektiv insektnet løsning til  din bolig. Er særdeles velegnet

til familier med børn og husdyr, idet betjeningen k an foregå direkte igennem
TWO - FLEX insekt netdøren; uden at bruge hænderne.  Leveres som et "gør det

selv" produkt med 2 stk. selvlukkende paneler i sta ndardmål der let tilpasses
enhver dør. Monteres direkte på dørkarmen - indvend ig eller udvendig.



TWO-FLEX
INSEKT NETDØR & -PANEL

®

Monteres direkte   p å   kanten af dørkarmen - indvendig eller udvendig.
Komplet - til direkte opsætning.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Dobbeltsyning på nettets kanter sikrer stor holdbarhed i mange år.
Nem betjening for alle - både voksne, børn og husdyr.
Handicap venlig - velegnet til kørestolsbrugere.
Systemet sikrer god ventilation.
Nem at opsætte når insekt sæsonen starter, og nem af nedtage når sæsonen slutter.
Systemet leveres i farven creme hvid og insektnettet i farven antrasitgrå med
indfarvede lyse markeringer.
Udførlig monteringsvejledning vedlagt i emballagen.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Praktisk og effektiv ....

TWO - FLEX  insekt netdør og -panel, er en fantastisk enkel, men effektiv og prisbillig
løsning på insekt plagen. TWO - FLEX systemet  fungerer som et forhæng, der passer til
alle boligtyper og til alle typer døre i træ, plast og aluminium. Er specielt beregnet til
terrassedøre og døre i udestuer og kan monteres såvel indendørs som udendørs direkte
p å   eller  i n d e   i dørkarmen. TWO - FLEX insekt netdør og -panel leveres 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.

TWO - FLEX insekt netdør og -panel, er utrolig nem at bruge i dagligdagen. Betjeningen er
meget enkel og foregår direkte igennem TWO - FLEX insekt netdøren og -panelerne -
uden at bruge hænderne. Ingen åbne og lukke mekanismer der besværliggør betjeningen,
gør TWO - FLEX insekt netdøren og -panelerne velegnet for kørestol brugere. De speciel
konstruerede "PVC bladfjedre hængsler" samt  "vægtklodser" i bunden på panel
stykkerne, sikrer at insektnettet altid er udstrakt og sørger samtidig for at panel stykkerne
automatisk svinger tilbage på plads igen - efter brug. Dermed er du altid sikker på en
insektfri døråbning , også når børn og husdyr er gået igennem.

Høj brugervenlighed  - også for børn og husdyr ....

Beskrivelse ....
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Standard- og maksimum dimensioner  ....

Leveres i standard størrelse.

2 stk. insekt netpanel stykker på 45 cm i bredden dækker døråbninger fra 73 cm til 83 cm i
bredden og min. 195 cm og max. 220 cm i højden.

leveres inklusiv monteringsclips til dørkarme i både træ, plast og aluminium..

D.P.I.
D.P. INTERNATIONAL  ·  Sjællandsvej 27 C  ·  DK-9500 Hobro
Telefon : 8645 4300  ·  E-mail : info@dp-international.dk  ·  Website : www.dp-international.dk

INSEKT NETDØR & -PANEL

Monteringstid ca.
15 minutter

bruynzeel-insektnet markedsføres i
Danmark og alle øvrige danske
territorier af D.P. INTERNATIONAL
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