
Sítě proti hmyzu jsou 
praktickým doplňkem 

Vašeho obydlí při ochraně 
před obtížným hmyzem.

Sítě INSECTA se jednoduše instalují na rám okna.
Jsou oblíbené především pro svoji snadnou 

montáž, širokou škálu typů a barevných provedení 
rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

SÍTĚ PROTI 
HMYZU

INSECTA

www.profi fl ex.cz

PERGOLY A MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADY
VENKOVNÍ ŽALUZIE
VENKOVNÍ ROLETY
SVISLÉ MARKÝZY 
MARKÝZY 
GARÁŽOVÁ VRATA A MŘÍŽE
SLUNOLAMY
VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ
VNITŘNÍ ŽALUZIE
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
SÍTĚ PROTI HMYZU

GO A MA Ý O MNÍ A APERGOLY A MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADY
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POPIS

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKAVyrábíme vaše sítě...

ObrtlíkOtočný háček

Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.

Při kotvení pomocí otočných háčků 
není nutný zásah do rámu okna.

Různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva,
standardně síťovina šedá nebo černá.
Pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny, 
u vybraných typů možnost zesílené síťoviny

•standardní provedení v bílé, nebo hnědé barvě
•možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou v imitaci

dřeva, nebo lakování v ostatních barvách RAL

•při použití otočného háčku, nebo Z-háčku není nutný zásah 
do rámu okna

BARVY RÁMU KOTVÍCÍ PRVKY

Z-háčekBarva rámu volitelně z několika 
desítek barevných provedení

Mezní rozměry

Typ sítě Min. šířka (cm) Min. výška (cm) Max. šířka (cm) Max. výška (cm) Max. plocha (m2)

INSECTA EXT-16 25 25
160 230

2,5
230 160

INSECTA 36 mm 50 50
170 250

4,25
250 170

INSECTA 25 mm 25 25
160 230

2,5
230 160

INSECTA s límcem 25 25
160 230

2,5
230 160

INSECTA odsazená 25 25
160 230

2,5
230 160

TECHNICKÉ ÚDAJE

INSECTA EXT-16:
•extrudovaný profi l 32 x 9 mm
•roh rámu - řezaný profi l v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
•uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
•s těsnícím kartáčkem v drážce
•vhodná zejména pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

INSECTA s límcem:
•válcovaný profi l 31 x 13 mm
•volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profi l v úhlu 45°) 
•uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
•volba s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním 

INSECTA 25 mm:
•válcovaný profi l 25 x 11 mm
•volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profi l v úhlu 45°)
•volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, 

Z-háčků, pérkem, nebo výklopným pantem (mimo Z-háčku vždy nutné 
navrtání do rámu okna)

•volba s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

INSECTA 36 mm:
•extrudovaný profi l 36 x 11 mm
•roh rámu - řezaný profi l v úhlu 45°
•volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků
•s těsnícím kartáčkem, volitelně boční kartáček, nebo boční 

a spodní kartáček 
•masivní rám pro velkou stabilitu

INSECTA odsazená:
•extrudovaný profi l 24 x 24 mm
•volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profi l 

v úhlu 45°) 
•uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
•pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující části, např. 

okapničky

volitelně 
ze dvou 
typů rohů

volitelně 
ze dvou 
typů rohů

volitelně 
ze dvou 
typů rohů


