SISTEME DE PLASE
IMPOTRIVA INSECTELOR
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Plasa ﬁx(pe balama)
Tipul Fix de plase de insecte poate ﬁ instalat pe o varietate mare de cadre de ferestre,
cum ar ﬁ ferestre de WC, ferestre de magazie și ferestre de mansarda.
Ușor de instalat, ﬁe folosind cârlige sau folosind plăci de magnet.Tip Fix poate ﬁ produs
cu ﬁbră de sticlă, plase pentru animale de companie sau net aluminiu.
Acest produs este disponibil in dimensiunile dorite sau in compontente pentru
producătorii de ferestre si usi profesionale

PLASA FERESTRE

PROFL PLASA FERESTRE

PLASA USI

PROFIL PLASA USI

Usa cu balamale

Usa cu balamale tip American este
ideala pentru intrarile principale sau
bucatarii. Produsul este disponibil
personalizat sau kit-uri/engross pentru
producatorii de usi si ferestre. Un
client poate alege intre tipurile
de plasa disponibile, plastic, ﬁbra
de sticla si aluminiu. Pentru a obtine
o inchidere automata se poate atasa
o balama cu arc.

Tabel dimensiuni / Dimension table

PROFILE

Accesorii

Plasa de insecte ver cala ( p rulou)
Plasa de insecte verticala de caseta de 41 mm,
este protectia ideala pentru ferestre. Desi
manuirea acestui produs este manuala, devine
semi automata datorita sistemului cu arc.
Este prevazut cu un system de franare pentru
o rulare usoara, fara zgomot si sigura. Plasa
este securizata prin montarea in ghidajul lateral
a unei perii de franare in special pentru zonele
cu vant puternic. Pentru modelul Venetian de
lemn, se poate monta un proﬁl suplimentar in
forma de L si opritoare interne. Produsul este
disponibil in dimensiuni pe comanda sau
kit-uri/engross pentru producatorii de usi si
ferestre.

Caracteristici produs
A. Se insereaza un mecanism
de franare pe partea dreapta
a ramei pentru rulare usoara
si sigura

B. Opritor ajustabil

C. Opritor intern

Macheta

Ghidaj

Sectuine Verticala

Plasa insecte orizontala (tip rulou)
Plasa insecte orizontala caseta de 41 mm
este protectia ideala pentru usile tip French.
Acest sistem este echipat cu ghidaj inferior
articulat, care poate ﬁ ridicat, actionand ca
o bariera. Desi manuirea acestui produs
este manuala, devine semi automata datorita
sistemului cu arc. Este prevazut cu un sistem
de franare pentru o rulare usoara, fara zgomot
si sigura. Plasa este securizata prin montarea
in ghidajul lateral a unei perii de franare in
special pentru zonele cu vant puternic.
Inchiderea cu magnet sau clip este optionala,
la cerere. Produsul este disponibil in
dimensiuni pe comanda sau kit-uri/engross
pentru producatorii de usi si ferestre

Sectiuni si caracteristici
Tip magnet

Tip incuietoare

Ghidaj inferior articulat

Incuietoare dubla

Machete

Opritor dublu

Standard cu magnet

Incuietoare dubla

Tip magnet dubla

PROFILE

Tabel dimensiuni
Latime minima

Latime maxima- Un canat
-

Latime
canate

maxima

–

Doua

1500 mm

3000 mm

Minimum Width

Maximum Width - Single
type

Maximum Width - Double
type

Inaltime minima

Inaltime maxima – Un canat

Inaltime maxima – Dublu
canat

600 mm
Minimum Height

2400 mm
Maximum Height - Single
type

2400mm
Maximum Height – Double
type

Accesorii
Tip Orizontala

Accesorii
Tip Vertical

PLISSE -STARLA
Plasa insecte plisata cu deschidere bilaterala (Available
in three modesl: Starla, Starla Maxi, Starla Verticala)
Starla este o plasa plisata. Cu o lățime
totală proﬁl de 26mm, acesta poate ﬁ cu
ușurință plasat în deschideri cu disponibilitate
spațiu limitat. Deși Starla face parte din
categoria mini plisate materialul utilizat este
PET de 20mm in loc de 15mm, fapt care
oferă o vedere mai bună pentru utilizatorul
ﬁnal. Datorită accesoriile special concepute,
ﬁrul este condus lateral în ghidul de jos a
face produsul mai funcțional și mai ușor de
urățat. Starla este disponibil ca un produs
cuttable în dimensiuni standardizate pentru
ferestre si usi. De tăiere și de instalare este
foarte usor si incredibil de rapid! Dimensiunile
maxime fereastră de produs poate ajunge
lățime 1,6m înălțime și întrucât se poate
ajunge la 1,9m lățime și 2,4m înălțime
pentru usi.

STARLA Single

STARLA Maxi

STARLA Verticala

Tabel dimensiuni / Dimension table: STARLA
Latime minima
Minimum Width
Inaltime minima
Minimum Height

500 mm
500 mm

Latime maxima
Maximum Width
Inaltime maxima
Maximum Height

1900 mm
2400 mm

Tabel dimensiuni / Dimension table: STARLA
MAXI
Latime minima
Minimum Width
Inaltime minima
Minimum Height

500 mm
500 mm

Latime maxima
Maximum Width
Inaltime maxima
Maximum Height

1900 mm
2400 mm

Tabel dimensiuni / Dimension table: STARLA VERTICALA
Latime minima
Latime maxima
500 mm
1600 mm
Minimum Width
Maximum Width
Inaltime minima
Inaltime maxima
500 mm
1600 mm
Minimum Height
Maximum Height

PROFILE – Tip Orizontala

PROFILE Tip Verticala

PROFILE STARLA SINGLE/MAXI

Vertical Side Guide

Sliding Bar

Top Rail

PLISSE -LUNA
Plasa insecte plisata cu deschidere bilaterala
(Luna Single, Luna Dublu,Luna Maxi, Luna Grande Plise)
Luna plisse (single type):
Single p Luna este o plasa plisata economica și convenabila. Acesta poate ﬁ
realizata cu un zăvor sau un post de perete magnet și plasa din polipropilenă
plisata si este disponibila în culoare neagră sau gri. Poliamide sunt u lizate în
șina de sus și de jos pentru deﬁlare netedă și reduce, de asemenea, decalajul
dintre ghidajele și plasei de insecte.
Mai mult, ghidul de jos are scurgeri de apă pentru evacuarea apei op mizat.
Produsul ajunge 3m în lățime și 2,41m înălțime și este disponibil ca si
personalizat și, de asemenea, într-o versiune feliabila

Luna plisse (double type):
Dublu tip Luna are o închidere centrală cu magneți și plasa
plisata polipropilenă este, de asemenea, disponibila în
culoarea negru sau gri. Acesta poate ﬁ produs până la 3,2m
în lățime și2,41m înălțime și are aceleași caracteristici
ca single tip .

Luna Maxi este o plasa insecte orizontala avand ca principal caracteristica
deschiderea bilaterala. Este potrivita pentru usile si ferestrele French de mari
dimensiuni, ideala pentru deschiderea pe sine glisante, deoarece proﬁlele sunt
foarte subtiri. Culoarea plasei poate ﬁ neagra sau gri.

Luna Grande plisse:
Deoarece există o necesitate pentru acoperirea dimensiuni
mai mari în lățime LunaGrande este soluția, deoarece poate
ﬁ produs pana la 6m. Acest produs are o închidere centrală
cu magneți pentru inchiderea din partea dreapta și închiderea
din partea stanga, un zăvor sau un post de perete magnet
poate ﬁ utilizat. Înălțimea maximă și alte speciﬁcații rămân
aceleași ca și p de blad unic

Clipsuri interne sunt folosite pentru
inchidere laterala in timp ce doua
mecanisme de intindere a ﬁrelor
permite reglarea plasei chiar si
atunci cand montajul este incheiat

Proﬁlul inferior este prevazut cu oriﬁcii pentru
scurgerea apei

Un capac ghidaj superior protejeaza
impotriva insectelor pentru ca spatiul
intre plasa si ghidaj este acoperit in
acest fel

PROFILE
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Tabel Dimensiuni / Dimension Table(Luna GRANDE)
Latime Minima
Minimum Width
Inaltime Mininma
Minimum Height

500 mm
500 mm

Latime Maxima
Maximum Width
Inatime Maxima
Maximum Height

6000 mm
2410 mm

Accesorii

PLISSE- Scorpion & Soﬀy E-TYPE
Roller scorpion- plasa insecte cu protectie impotriva vantului

Ruloul Scorpion este un system innovator de
plasa insecte orizontala. Este potrivit pentru
usile si ferestrele tip French. Produsul se
caracterizeaza printr-o rola retractabila
rezistenta la vant si absenta ghidajului
inferior. Este echipata cu role si arc pentru
o rulare usoara si sigura. Modelul de un
canat este disponibil cu inchidere clip sau
magnet, iar plasa poate ﬁ neagra sau gri.

Inchidere cu magnet

Inchidere clip

Opritor pentru modelul dublu

Tabel dimensiuni / Dimension table
Latime minima
Latime maxima
500 mm
1600 mm
Minimum Width
Maximum Width
Inaltime minima
Inaltime maxima
700 mm
3000 mm
Minimum Height
Maximum Height
*Inaltimea fiecarui canat trebuie sa fie mai mare cu cel putin 200mm decat
latimea.
*The height of each sash must be 200mm superior than the width.

Dublu canat

Machete

PROFILE

Accesorii

Plasa impotriva insectelor plisata (Soﬀy)

Modelul Soﬀy este o plasa insecte cu
pliseuri orizontala. Este potrivita pentru
usile si ferestrele tip French, e caracterizata
prin absenta proﬁlului inferior si posibilitatea
confectionarii ei pe dimensiuni mari pe mai
multe canate. Exista varianta kit care se
confectioneaza pe masuri standard din care
se poate taia ulterior dupa necesitati. Proﬁlele
au o banda cu centimetri pentru a ajuta la
taierea precisa. Cand este nevoie de dublu
canat, se pot folosi doua kit-uri single. Plasa
este disponibila in doua culori, neagra si gri.

Proﬁl ghidaj superior Soﬀy
Este un produs care ofera nenumarate posibilitati

Imbinare centrala- vedere de jos

Inchidere laterala cu magneti

Tabel dimensiuni plise/ Dimension table plise
Latime minima
Latime maxima
500 mm
1800 mm
Minimum Width
Maximum Width
Inaltime minima
Inaltime maxima
700 mm
3000 mm
Minimum Height
Maximum Height
* Inaltimea fiecarui canat trebuie sa fie mai mare cu cel putin 200mm decat latimea.
*The height of each sash must be 200mm superior to the width

Latime minima
Minimum Width
Inaltime minima
Minimum Height
Machete

Tabel dimensiuni kit/ Dimension table kit
Latime maxima
500 mm
Maximum Width
Inaltime maxima
700 mm
Maximum Height

1700 mm
2450 mm

Proﬁle

Proﬁl ghidaj superior Kit

Este fara prag inferior

Accesorii
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