Insekt rullenet vindue til
erhvervsmæssig anvendelse
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"EASYFIX"

EASYFIX - insekt rullenet vindue, fungerer som et rullegardin og passer til alle
typer vinduer med lige karm eller lige lysning i murhullet. Leveres tilpasset i
størrelser som dækker fra 55 cm til 160 cm i bredden. Alle størrelser kan dække
en vindueshøjde på indtil 170 cm.
Systemet er bygget ind i en ultra kompakt aluminiumskassette, og
glideskinnerne som ligeledes er udført i aluminium; sikrer systemet mange års
holdbarhed. Børstelister i glideskinnerne sikrer at insektnettet ikke kan frigøre
sig. Monteres mellem vinduets karmstykker eller i murhullets lysåbning uden at
bore huller og uden at montere skruer. Monteres meget diskret og kan derfor
blive siddende året rundt.
Afmonteres nemt og hurtigt på få sekunder i forbindelse med rengøring.
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"EASYFIX"

Opmåling:

insekt rullenet vindue til erhvervsmæssig anvendelse
Opmåling
mellem
vinduets
karmstykker

Topkvalitet, stilfuld og betjeningsvenlig ....
EASYFIX - insekt rullenet vindue, fungerer som et rullegardin og passer til alle typer
vinduer med lige karm eller lige lysning i murhullet. Systemet består af en solid aluminiums
indrulningskassette og aluminiums glideskinner til insektnettet som er udført i glasfiber der
er utroligt stærkt. Nettet er rullet fast sammen inde i kassetten ved hjælp af et genialt
fjedersystem, som har stået sin prøve gennem flere år. Når nettet er rullet ind, er kun
træklisten synlig. Ved at trække i listen, lukker du af for ethvert forstyrrende insekt.
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 med
optimal ventilation til gavn for personale og miljøet.
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Vinduesbundplade

Monteres mellem vinduets karmstykker eller i murhullets lysåbning.
Komplet - til direkte opsætning.
Ingen synlige monteringsskruer.
Såvel kassette som glideskinner monteres ved hjælp af skruesko, der blot spændes
ud mod karmstykkerne eller lysningen i murhullet.
Utroligt stærkt og langtidsholdbart glasfibernet der er UV-resistent.
Børsteliste påsat undersiden af træklisten og indvendig i glideskinnerne, sikrer at
systemet slutter fuldstændig tæt hele vejen rundt; og forhindrer at nettet kan frigøre
sig - selv ved kraftig vindpåvirkning.
Systemet sikrer god og behagelig ventilation.
Leveres i farven hvid. Kan skaffes i brun og alugrå (anoidseret).
Udførlig dansk monteringsvejledning vedlagt emballagen.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Opmåling
ved
montering i
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Opmål og monter selv EASYFIX rullenet vinduet ....
Ved montering mellem vinduets karmstykker måles
mellem karmstykkerne i dit vindue - både i bredden
og i højden.
Ved montering i murhullets lysning måles fra mur til
mur i bredden og fra mur til mur i højden i murhullet
eller fra mur øverst til vinduets bundplade for at finde
højdemålet.
EASYFIX - rullenet vinduet i kassette er komplet.
Opsætning er meget enkel. Alt hvad du behøver at
gøre, er at montere kassetten og netglideskinnerne
mellem karmstykkerne i dit vindue, eller at montere
kassetten og netglideskinnerne i lysningen i
murhullet.
Letvægts aluminium kassetten er meget solid og vil
holde i mange år. Den kan monteres diskret, så den
kan blive siddende hele året rundt.
Når nettet trækkes ned, fastholdes dette via et
genialt kliklås system der monteres i bunden af
netglideskinnerne.

Fødevarevirksomheder stilles over for store krav til hygiejnen.
Enhver
virksomhedsleder
inden
for
fødevareeller
levnedsmiddel området kender betydningen af at have de
rigtige smiley´s fra myndighederne.
Insektnet i vinduer og døre samt porte højner hygiejnen og
giver en glad smiley.
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (nr. 985 af 8. december
2003):
Kapitel 2, § 9, - 4) ...Sikre mod ydre forureningskilder, herunder
insekter og andre skadedyr.
Kapitel 2, § 9, (5)) stk. 4) Vinduer, som kan åbnes ud mod
omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der
let kan fjernes og rengøres.
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Kapitel 9, § 57) Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse
mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr.
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