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Modell ROLLO: Montage utan att borra eller skruva i karmen!
Detta insektsnätfönster passar perfekt om du vill ha fönstret öppet utan att insekter kommer in.
Modell ROLLO är ett utdragbart insektsnät som fungerar som en rullgardin.
I neddraget läge låses glidprofilen automatiskt i fotens spärrsystem.
Ett mycket praktiskt och elegant system som består av en kassett i överkanten, två sidoprofiler
och en glidprofil med handtag. Kassetten och profilerna kläms fast på fönsterkarmen eller
fönsternischen, dvs. montage utan skruvar ! Systemet kan sågas till rätt mått!
Säkert mot vind, barn och smådjur som hund och katt.
Rullgardinsfönster:
•

Extremt tätt system

•

Kassett och profiler med borstar

•

Pålitlig och stabil

•

Unikt system

•

Montage utan skruvar

•

Garanti: 6 år på mekanismen

Modell Rollo:
•

Kassetten och profilerna kläms fast i karmen,
alltså montage utan skruvar!

•

Inkl. två extra lock till frontmontage.

•

EasySTOP gör att glidprofilen går att låsa i
flera horisontella positioner.

•

Material: aluminium i antikvit (RAL 9010)
eller brun (RAL 8017).

•

Nät: högvärdig glasfiber, UV-stabil, antracit
som ger bäst genomsiktlighet.

•

Måttillverkning.

•

En flexibel och varaktig lösning.
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•

Demontera utan synliga spår

•

Rekommenderas till hyrvåningar

•

Monteras på in- och utsidan fönstret

•

Kan eventuellt skruvas fast

•

Inkl. lock till frontmontage

Fotens integrerade klämfäste har lite
lutningskompensation på fönsterbänken och
möjliggör montage utan att borra eller
skruva, både horisontellt och vertikalt.

Produktkomponenter Rollo:
1.
Rullgardinskassett
2.
Sidolock med klämfäste
3.
Sidoprofiler med borstar
4.
Fot med klämfäste
5.
Glidprofil
6.
Drag-rep
7.
Fiberglas insektsnät; UV-skydd

Obs: Profilerna och kassetten går lätt att kapa.
Måttillverkning !

Beskrivning

Färg

Max dimensioner bxh

Art. Nr.

Rullgardinsfönster modell ROLLO

Vit

100 x 160 cm

002-3410

i pulverlackerad aluminium. Inkl. borstar.

Brun

100 x 160 cm

002-3411

1 St. kassett, 2 st. sidoprofiler och glidprofil i aluminium.

Vit

130 x 160 cm

002-3430

Nät i glasfiber, UV-stabil, antracit.

Brun

130 x 160 cm

002-3431

Inkl. 2 st. lock till frontmontage.

Vit

160 x 160 cm

002-3460

Obs: min bredd: 62 cm !

Brun

160 x 160 cm

002-3461

