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Modell proLINE; insektsnätfönster i fasta ramar med easyCLIPs; en proffsprodukt ! 

Bara 10 mm tjock ram, aluminium proLINE profil. Nätet monteras i ramen med gummi lister.  

Ramen hängs på karmkanten (max 55 mm) med stålfjädrar ”easyCLIP”.  

Montering på in- eller utsidan av fönstret utan att skruva eller borra i karmen!  

Komplett med profiler, nät, hörnstycke, borstar och easyCLIPs.  

Systemet kan enkelt sågas till rätt mått! 

• Aluminium proLINE-profil; inkl. borstar samt lister runtomkring. 

• Insektsnät i glasfiber, UV-stabil, antracit och transparent. 

• Extremt stabilt system genom metall hörnkopplingsstycke med integrerad överlappning. 

• Tre max storlekar (bxh): 80 x 100 cm, 100 x 120 cm, 130 x 150 cm.   

Option: Ett sidohängt fönster, genom en sats med 3 st. gångjärn, magnetlås, handtag och skruvar. 
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Montage med easyCLIPs: 

• Patenterat fjädersystem 

• Snabb montering utan att borra 

•  Kan anpassas efter fönster 

•  Pålitlig och stabil 

•  Garanti: 6 år på mekanismen 
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Borstar runt hela ramen till bättre tätning. 

Gummi klämlist för snabb och enkel montering av nätet. 

Beskrivning Färg Max dimensioner bxh Artikel nr. 

 
Vit 80 x 100 cm 002-2400 

 grå 80 x 100 cm 002-2402 

 Vit 100 x 120 cm 002-2410 

 Grå 100 x 120 cm 002-2412 

 Grå 130 x 150 cm 002-2422 

 Vit Sats gångjärn, lås, handtag, skruvar 002-2930 

 Brun 100 x 120 cm 002-2411 

 Vit 130 x 150 cm 002-2420 

4 St. fönsterprofil proLINE, 25 x 10 mm i aluminium. 

4 St. metall hörnkopplingsstycken inkl. skruvar  

4 St. klämlister samt 1 st. grepp i plast. 

4 St. borstar.  

1 St. Insektsnät i glasfiber, uv-stabil, antracit. 

8 St. easyCLIPs, patenterad snabbmontagefjäder. 

1 St. nylon säkerhetslina 

Obs: finns i antikvit, brun och grå 

Option: 1 sats med 3 gångjärn, magnetlås, handtag och 

skruvar. 

Aluminium proLINE profil 25 x 10 mm. 

Med plats till: klämlister, easyCLIPs och borstar. 

Färger: antikvit RAL 9010, brun RAL 8017, grå RAL 7016. 

Metall hörnkopplingsstycke  

inkl. skruvar till extremt stabilt system. 
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