Vetranie bez obáv z otravného hmyzu

Pekné letné počasie si chceme všetci užiť plnými dúškami, aj keď trávime svoj v interiéri. Teplo,
slnko a čerstvý vzduch tak nechávame prúdiť dokorán otvorenými oknami a dverami, aby sme
načerpali čo najväčšiu porciu energie. Súčasne však otvárame cestu najrôznejšiemu hmyzu, o ktorý
nestojíme ani v najmenšom. Pred týmito nezvanými hosťami nás spoľahlivo ochránia siete proti
hmyzu značky Climax. Sú estetické, praktické a jednoducho sa inštalujú na akýkoľvek typ okien či
dverí.

Lezúci a lietajúci hmyz alebo peľ je nielen na obtiaž, ale pre mnohých z nás, obzvlášť pre deti alebo
alergikov, môže predstavovať aj zdravotné riziko. Jediným spoľahlivým spôsobom, ako slobodne
vetrať a súčasne nemať doma ani jednu muchu, je zaobstarať si praktické siete proti hmyzu.
Značka Climax ponúka niekoľko modelov sietí proti hmyzu, ktoré sa jednoducho montujú a ktoré si
môžu zákazníci ľahko farebne zladiť s prevedením svojich okien a dverí. Najfrekventovanejšou farbou
rámu býva biela alebo hnedá, ale na výber sú aj ďalšie odtiene vrátane imitácie dreva. Výplňou môže
byť kvalitná sieťovina z poplastovaného sklolaminátového vlákna, ktoré nepodlieha korózii a veľmi
dobre znáša teplotné rozdiely. Alebo zosilnená či protipeľová sieťovina, ktorú ocenia predovšetkým
ľudia s alergiou na peľ.
Na veľké plochy
Na veľkoformátové okná alebo dvere je vhodná posuvná sieť, ktorú možno inštalovať až do šírky 3,4
m. Krídlo so sieťou môže byť ukotvené buď v lištách (hornej a spodnej), kde integrované kolieska
zaistia tichý a hladký chod, alebo je krídlo inštalované do uzatvoreného rámu. V prípade
dvojkrídlového variantu rámu sa obidve krídla ovládajú nezávisle na sebe.
Rezervované pre okná
V oknách môžu byť využité pevné alebo rolovacie siete. Pevná sieť sa inštaluje priamo na rám okna
a pri použití kotvenia pomocou otočných háčikov alebo tzv. Z-háčikov nie je ani nutné do rámu okna
zasahovať. Štandardné prevedenie v bielej alebo hnedej farbe dopĺňa prevedenie s imitáciou dreva,
podľa priania sú potom možné rôzne farebné varianty.

Väčšiu slobodu použitia dáva rolovacia sieť. Tá je uložená v hornom boxe a je možné ju kedykoľvek
stiahnuť alebo vytiahnuť. Ovládací mechanizmus tvorí buď pojazdný profil alebo držadlo, respektíve
povrázok. Sieťovina je vyrobená z poplastovaného sklolaminátového vlákna, ktoré zaručuje dlhú
životnosť a šedá farba nijako nebráni vo výhľade von.
Siete na dvere aj s „výlezom“ pre domácích miláčikov
Ochranné siete do akéhokoľvek typu dverí môžu byť klasické, rolovacie alebo plisé. Pri rolovacej sieti
je sieťovina uložená v boxe, v prípade plisé sa skladá na stranu a umožňuje pohodlný priechod
dverami. Pánty pri sieti na dvere sú do rámu uchytené skrutkami a v ponuke sú aj pánty
samozatváracie.
Majitelia domácich miláčikov ocenia sieťku na dvere s otvorom pre psa alebo mačku, ktorí sa tak
môžu pohybovať podľa potreby bez obmedzenia. Praktický otvor má štyri varianty otvárania dvierok:
otvorené von, otvorené dovnútra, otvorené oboma smermi a zatvorené. Dvierka doprajú zvieratkám
slobodu pohybu a majiteľom domácnosť bez nepríjemného hmyzu.
Viac informácií nájdete na www.climax.cz

***
Spoločnosť SERVIS CLIMAX a.s. je najväčším výrobcom tieniacej techniky v Českej republike. Výrobný program tvoria
markízy, vnútorné a vonkajšie žalúzie, látkové rolety, plisé, japonské posuvné steny, vonkajšie rolety, siete proti hmyzu.
Svoje produkty vyváža vďaka širokej sieti regionálneho zastúpenia do 31krajín sveta, vrátane Slovenska, Nemecka, Rakúska,
Izraela, Libanonu alebo JAR. Na trhu pôsobí už od roku 1993 a počas celej doby svojej existencie kladie dôraz na kvalitu a
špičkové spracovanie svojich výrobkov. SERVIS CLIMAX a.s. sa zaoberá nielen výrobou a predajom, ale aj poradenstvom v
oblasti tieniacej techniky. Výroba a sídlo spoločnosti sa nachádza vo Vsetíne v Českej republike.
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