
-rovarháló rendszerek-



ROVARHÁLÓ AJTÓ
Ahol nem csak a rovarvédelem, hanem a küllem is fontos!

Típusai:

A rolós ajtó akkor praktikus, ha nincsen hely csapó-, vagy tolóajtó elhely-
ezésére. Ebben az esetben a háló kerete az ajtókereten kerül rögzítésre, így 
helyigénye megegyezik az ajtó szélességével.

Szúnyogháló tolóajtó, leginkább erkélyre, teraszra, vagy kertre nyíló ajtókra 
ajánlott, ahol fontos a szúnyogok kirekesztése a lakásból, de a gyakori ki és 
bejárási lehetőségnek is megoldottnak kell lennie.

Beépített csapó, azaz nyíló szúnyogháló ajtó bejárati ajtókra, gyakran 
használt ajtókra ideális, működése megegyezik egy hagyományos ajtóéval, 
előnye hogy folyamatos szellőzést biztosít, miközben a lakást elzárja a 
szúnyogok és egyéb rovarok elől.

A szúnyogháló szerkezete RAL egyedi színben variálható a nyílászáróval 
megegyező színnel.



FIX ROVARHÁLÓ
A legegyszerűbb védelem a rovarok ellen!

Kivitele lehet:

Alumínium keretes
Műanyag keretes profilrendszer
Az alapszerkezet fehér vagy barna színben kérhető. Alumínium keret esetén 
RAL színskála szerint is kérhető.

A szövet UV álló szürke üvegszálas anyagból készül, mely nem csak 
időtálló, hanem véd az erős UV sugarak ellen is.

Fix háló esetében a keret fixen kerül rögzítésre a nyílászáróra, de kön-
nyen levehető, cserélhető. A keretek 25×11 mm hengerelt alumínium 
zártszelvényből készülnek, melynek egyik oldalán a háló befogadására szol-
gáló horony található. A zártszelvények illesztésére, az e célra tervezett és 
kifejlesztett műanyag sarokbetétek szolgálnak. 



ROLÓS ROVARHÁLÓ
A rolós rovarháló rejtett így, használaton kívül is észrevétlen marad! 
A rolós rovarháló könnyed működtetést és átjárást, kitekintést bizto-
sít a rugós mechanikának köszönhetően!

Mit érdemes tudni a rolós rovarhálóról? Miért nevezzük rolós rovarhálónak?

Mobil háló esetében a függőleges lefutású rolós rovarháló felső doboza 42×42 mm hen-
gerelt alumínium, amelyben rugós feszítésű tengelyre szerelik a hálót. A háló alsó felét 
húzósínbe helyezik, ami extrudált alumíniumból készül, ez egy kezes működtetést tesz 
lehetővé. Az oldalsó vezetősínek hengerelt alumíniumból készülnek!

Kívülről takart, műanyag, illesztő elemekkel csatlakoznak a felsődobozhoz. A háló a 
lefutó sínben két kefe között közlekedik, hogy a rovarok itt se tudjanak bejutni a lakásba. 
A rolós rovarháló szürke üvegszálas UV álló anyagból készül, mely hosszú élettartamot 
és egészséges környezetet alakít ki a besütő nap ellen az otthonában!

Rolós rovarháló bármilyen RAL színben rendelhető!

Mobil szúnyogháló több fajtáját ismerjük, a rendeltetésének megfelelően lehet:

Elhúzható, rugós szúnyogháló ajtó , amely akkor praktikus, ha nincsen hely csapó-, vagy 
tolóajtó elhelyezésére. Ebben az esetben a háló kerete az ajtókereten kerül rögzítésre, így 
helyigénye megegyezik az ajtó szélességével. Rolós rovarháló ablakra, amely tökéle-
tesen illeszkedik az ablakkeretbe, előnye, hogy igény esetén a háló visszacsúsztatható a 
tokjába, így helyet biztosít az ablakon való kihajolása, illetve a zavartalan kilátásra.



PLISZÉ ROVARHÁLÓ
A Pliszé szúnyogháló vízszintesen mozgatható.

Keret,tok: a keret szerkezete 20*20mm-es alumíniumprofil, 
színe fehér. Tok nincs, a háló, mint egy harmonika összetolódik.
Háló: anyaga UV álló, antracitszürke vagy fekete színű, üvegszálas, műanyag 
bevonattal, 2 cm széles lamellái pliszére emlékeztetnek.

Működése: A nyílászáróra szemből rögzíthető a keret, az aljzaton a vezetősín 
magassága mindössze 2mm, így az áthaladás akadálymentes.  Zsinóros vagy 
láncos vezetésű, nem tartalmaz forgós, rugós elemet, ennek köszönhetően min-
imális a meghibásodási lehetősége. Csendesen, könnyedén működik és bárhol 
megállítható.
Kifejezetten alkalmas nagy méretű nyílások beépítésére. 
Egyoldali működtetésnél a maximális szélességi mérete 3méter, kétoldali 
működtetésnél a maximális mérete 5 méter, magassága maximum 250cm lehet. 
Kiengedett állapotban a háló rugalmas, ellentétben a rolós szúnyoghálóval. A 
pliszé szúnyogháló telepíthető redőny elé, ilyenkor a redőny szerkezetére sz-
ereljük fel a szúnyogháló tokját és vezetősínjeit.  Természetesen ebben az es-
etben a redőny van közvetlenül az üveg előtt és kívül helyezkedik el a szúnyo-
gháló.
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