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A PLISSÉ szúnyoghá ló 
rendszer k ife jeze tten a jtókhoz 
le tt k ife jlesztve , szé lesebb 
vá ltoza tokná l is k ivá lóan 
a lka lmazha tó . Tovább i 
e lõnye , hogy a fö ldön 
nincsenek veze tõs ínek , ami 
kénye lmesebbé tesz i az a jtó 
haszná la tá t és t iszt ításá t . 
Rende lkezésre á ll egy- , 
va lamint ké tszárnyú vá ltoza tban , 
ké tfé le mego ldássa l: központ i 
mágneses záródássa l vagy 
egymás után to lha tó szárnyakka l, 
va lamint négyszárnyas 
vá ltoza tban is .

PLISSÉ SZÚNYO G HÁLÓ 
RENDSZER

Feke te szúnyoghá ló – standard
Szürke szúnyoghá ló – igény szerint

Max. magasság 270 cm
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A képen lá tha tó egy a 
sok lehe tõség közül, 
ami többszárnyú PLISSÉ 
szúnyoghá lóva l megoldha tó .
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PLISSÉ SZÚNYO G HÁLÓ 
RENDSZER

Normá l tok Tok ke féve l
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PLISSE-MINY

A Miny úgy lett megtervezve, hogy bármilyen 
igényt kielégít, legyen szó ajtóra vagy ablakra 
szerelt szúnyoghálóról. A Miny beszerelhetõ 
azokba a nyílásokba, ahová más típusú 
plisszé és rolós szúnyogháló nem fér be. 
Mindössze 17 mm-es méretével tökéletes 
és újszerû megoldást kínál.  A háló és a 
profilok esztétikai megjelenése ideális, 
emellett könnyû kezelhetõség és tökéletes 
megbízhatóság jellemzi, mivel nincs benne 
visszahúzó rugó.

5 mm

PLISSÉ SZÚNYO G HÁLÓ MINDÖSSZE 
17 mm–es HELYSZÜKSÉ GLETTEL
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PLISSÉ MINY - VÍZSZINTES

PLISSÉ MINY - FÜG G ÕLEGES

Példa:
Belülrõl nyitható

PLISSE-MINY

Ajánlott méretek Szélesség Hosszúság

Min. 300 400

Max. 1600 2000
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Ajánlott méretek Szélesség Hosszúság

Min. 500 1000

Max. 2000 2600


