Insektsnät
FÖR DÖRRAR & FÖNSTER

Släpp in frisk luft & stäng insekterna ute
StyRa ® insektsnät är det perfekta valet om du vill undvika störande insekter inomhus såsom flugor, myggor och getingar.
Insektsnät finns för både dörrar och fönster. Allt tillverkas efter Dina mått, för absolut bästa passform och skydd mot
objudna gäster. (Se specifikationer på nästa sida)

StyRa® produkter

levereras alltid enligt SS-EN
13120:2009+A1:2014 ”Invändiga
Solskydd - Funktions och
Säkerhetskrav”

StyRas

Favoritfördelar
Snygg modern design
Passar i de flesta öppningsbara dörrar och fönster
Dörrmodellen har en smart &
enkel reglering som även små
barn kan hantera
För att undvika oönskad
upprullning finns smarta
"ClickStopp" som tillval till
fönstermodellen

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. För mer information; www.styrasolskydd.se

Insektsnät
FÖR DÖRRAR & FÖNSTER

StyRa® Insektsnät för fönster

är ett upprullningsbart nät med sidoskenor i aluminium. Borstlist i sidoskenorna

stänger ute insekter på ett effektivt sätt. Insektsnät för fönster kan även monteras på utsidan vid inåtgående fönster.

StyRa® Insektsnät för dörrar

är ett förspänt, plissérat nät som gör öppningen och stängningen barnsligt enkel.
Med ett byggmått på endast 22mm djup, passar den till nästan alla utåtgående dörrar.

PROFILER
Endast i vitt
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Kassett
Liten smidig kassett med
en underlist där det alltid
sitter ett handtag för lätt
manövrering.

45
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TILLVAL
Utrusta ditt insektsnät med ClickStopp
Skena 30 x 22 mm

FÖNSTER

ClickStopp är ett smart tillval av låsning till
insektsnät i fönster. Undvik oönskad upprullning av nätet om t.ex. småbarn eller husdjur
kommer emot underlisten.

Sidoskena till
fönstermodellen.
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Max storlek: 1500 x 1700 mm (BxH)
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PROFILER
Endast i vitt
Magnetprofil

Handtagsprofil

Insektsnät

45
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21,5

45

Paketbredd

Dörrbredd
Paketbredd

<1000 mm

<1250 mm

<1500 mm

<1800 mm

<2400 mm

105 mm

113 mm

121 mm

131 mm

150 mm

21,5

Max storlek: 2400 x 2400 mm (BxH)
Minsta höjd: 1800 mm
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Skena 5 x 19 mm

Skena 45 x 21,5 mm

Golvskena med dubbelhäftande tejp.

Övre horisontala skenan
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5

DÖRR

TIPS! | Vädra helst på den sida av huset som solen inte skiner på. Väst och söder under förmiddagarna, norr under
hela dygnet. Då undviker du att vädra in den varmaste uteluften.

