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"FIXO-NET 4319"

med skrå gennemgående karm.

insekt forsatsvindue
til dreje / kip vinduer

"FIXO-NET 4319" insektnet forsatsvinduer er beregne t til dreje / kip vinduer med
skrå gennemgående karm med såvel plan- som ophøjet tætningsliste.

"FIXO-NET 4319" er en effektiv løsning på insekt pr oblemet og passer til alle
boligtyper og til alle typer dreje / kip vinduer i plast med skrå gennemgående

karm. Insekt netrammen monteres udvendig - uden bru g af værktøjer, og uden
at bore huller i dreje / kip vinduerne. Leveres fær digsamlet efter mål.

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



Monteres udvendig, uden at bore huller i vindueskarmen.
Utroligt stærkt glasfibernet der er UV-resistent.
Systemet sikrer god ventilation.
Leveres i farven hvid.
Udførlig dansk vejledning for montering.
1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

"FIXO-NET 4319" - nem at opmåle og montere selv, ud en at
bore huller i vindueskarmen ...

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue er beregnet til dreje / kip vinduer og er effektiv
løsning på insekt problemet. Passer til alle boligtyper og til alle typer dreje / kip vinduer i
plast, med såvel plan- som ophøjet tætningsliste.
"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue leveres i farven hvid. Leveres færdigsamlet efter
mål.

Beskrivelse ....

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue leveres færdigsamlet fra fabrik.

Max. størrelse : B: 150 X H: 150 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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"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvinduer til dreje / kip vinduer opmåles som vist på fig. 1 og
fig. 2. Mål lysåbning i vindueskarmen mellem tætningslisterne. Højdemålet ( A1 ) og
breddemålet ( A2 ) skal findes.

"FIXO-NET 4319"  leveres tilpasset og færdigsamlet fra fabrik.

Leveres med et genialt fjederclips beslag til fastholdelse af netrammen på vinduets
øverste vandrette udvendige karm. Beslaget påskrues insekt netrammens øverste
rammestykke i midten af bredden. Netrammer over 100 cm bredder kræver 2 af disse
fjederclipse beslag der påskrues ca. 20 cm fra begge sider. Ved montering af netrammen,
presses netrammen igennem vinduesåbningen fra indvendig side af Deres vindue, indtil
"vinkelkanten" på netrammen støder mod gummi tætningslisten der er påsat karmen på
Deres plastkarm. Fjederclips beslaget skal vende opad ved monteringen. Beslaget
forhindrer at netrammen kan frigøre sig og falde ind i lokalet. Funktionen er optimal når
Deres plast vindue er i "kip" position.

Drej Deres dreje/kip vindue indad (i åbne posistion).
Tag målet i højden (A1 højdemål) samt målet i
bredden (A2 breddemål) i Deres dreje/kip vindue.
Målet tages mellem den påsatte "gummi
tætningsliste" der er påsat karmens inderside i Deres
dreje/kip vindue.
Sagt med andre ord tages målet i karmens absolutte
smalleste sted i Deres vindue når dette er åbnet. Det
er vigtigt at tage målet både i højden og i bredden.

Fremgangsmåden er ens for begge typer plast
dreje/kip vinduer.

Store insektnet forsatsvinduer ....

Opmåling ....

Vertikal snit af karm i plast dreje/kip vindue

Type "A"

Plan gummi tætningsliste
påsat karmen.

plast dreje/kip vindue med skrå gennemgående
karm med plan gummi tætningsliste.

Opmåling til "FIXO-NET 4319" insekt
forsatsvindue foretages efter følgende
fremgangsmåde :

Vertikal snit af karm i plast dreje/kip vindue

Type "B"

Ophøjet gummi
tætningsliste påsat
karmen.

plast dreje/kip vindue med skrå gennemgående
karm med ophøjet gummi tætningsliste.

A1 : Højdemål
A2 : Breddemål

Type "A"

Plan gummi tætningsliste
påsat karmen.

A1 : Højdemål
A2 : Breddemål

"FIXO-NET 4319"

med skrå gennemgående karm.

insekt forsatsvindue

til dreje / kip vinduer

Fig. 1.

Fig. 2.

Fødevarevirksomheder stilles over for store krav ti l hygiejnen.
Enhver virksomhedsleder inden for fødevare- eller
levnedsmiddel området kender betydningen af at have  de rigtige
smiley´s fra myndighederne.
Insektnet i vinduer og døre samt porte højner hygie jnen og giver
en glad smiley.

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (nr. 985 af 8. d ecember
2003):
Kapitel 2, § 9, - 4) ...Sikre mod ydre forureningsk ilder, herunder
insekter og andre skadedyr.

Kapitel 2, § 9, (5)) stk. 4) Vinduer, som kan åbnes  ud mod
omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insek tnet, der
let kan fjernes og rengøres.

Kapitel 9, § 57) Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse
mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre sk adedyr.
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