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ROLÓS SZÚNYO G HÁLÓ 
– ALUMÍNIUM

A rolós szúnyoghá ló kivá ló minõségû anya-
gokból készül, ami megkülönbözte ti a ha-
sonló termékektõl: extrudá lt , feste tt a lumíni-
um profil, strapab író PVC-ve l bevont üveg-
szá las szúnyoghá ló , tartós mûanyag kiegé-
szítõk , va lamint acé lrugó , me lyek e llená llnak 
a környeze ti ha tásoknak . 
Szé les körben a lka lmazha tó , az ab lakokra 
és a jtókra horizontá lisan és vertiká lisan. egy-
aránt fe lszere lhe tõ .
A tokot beszere lt tenge llye l, spec iá lisan 
rögzíte tt há lóva l, zárólécce l együtt 6 mé te-
res szá lakban kíná ljuk . Mindez lehe tõvé te-
szi a mére tre szabott szúnyoghá ló készíté-
sé t , egyszeri vágássa l, op timá lis anyagfe l-
haszná lássa l és minimá lis hulladék ke le tke-
zéséve l. 
Minden mode llhez rende lkezésre á llnak az 
összeá llításhoz szükséges tartozékok . A ve-
ze tõsínhez tartozékként ad juk a típushoz 
megfe le lõ ke fe tömítést , a sza lagmágnest és 
a típusonként vá ltozó a lka trész garnitúrá t . 
Közkedve lt a vásárlók körében, mert sokol-
da lú megoldásoka t tesz lehe tõvé , többfa jta 
variác ióban is összeá llítha tó .

A rolós szúnyogháló úgy lett 
kifejlesztve , hogy kielégítse a 
folyamatosan fejlõdõ piac igényeit, 
így alkalmazkodik a legfontosabb 
változásokhoz és inte lligens megol-
dásokhoz , egyesíti a fejlesztést és 
a kiváló mûködést anélkül, hogy az 
ezzel járó költségek növekednének, 
figyelembe véve az ár és érték 
arányát. 

Ajánlott méret Szélesség Magasság
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Ajánlott méret Szélesség Magasság

Min. 400 -

Max. 1500 2600


