Větrání bez obav z obtíženého hmyzu
Vsetín 24. června 2014 – Nadcházející hezké počasí si chceme všichni užit plnými doušky, přestože
musíme trávit většinu času v interiéru. Teplo, slunce a čerstvý vzduch tak necháváme proudit
dokořán otevřenými okny a dveřmi, abychom načerpali co největší porci energie. Současně však
otevíráme cestu nejrůznějšímu hmyzu, o který nestojíme ani v nejmenším. Před těmito nezvanými
hosty nás spolehlivě ochrání sítě proti hmyzu značky Climax. Jsou estetické, praktické a snadno se
instalují na jakýkoli typ oken či dveří.
Lezoucí a létající hmyz nebo pyly jsou nejen na obtíž, ale pro mnohé z nás, zejména pak děti nebo
alergiky, mohou představovat i zdravotní riziko. Jediným spolehlivým způsobem, jak větrat podle
libosti a současně nemít doma ani jedinou mouchu, je pořídit si praktické sítě proti hmyzu.
Značka Climax nabízí hned několik modelů sítí proti hmyzu, které se snadno montují a které si mohou
zákazníci snadno barevně sladit s provedením svých oken a dveří. Nejfrekventovanější barvou rámu
bývá bílá nebo hnědá, ale na výběr jsou i další odstíny včetně imitace dřeva. Výplní může být kvalitní
síťovina z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a velmi dobře snáší
teplotní rozdíly. Nebo zesílená či protipylová síťovina, kterou ocení především lidé s alergií na pyl.
Pro velké plochy
Pro velkoformátová okna nebo dveře je vhodná posuvná síť, kterou lze instalovat do šíře až 3,4 m.
Křídlo se sítí může být ukotveno buď v lištách (horní a spodní), kdy integrovaná kolečka zajišťují tichý
a hladký chod, nebo je křídlo instalováno do uzavřeného rámu. V případě dvoukřídlové varianty rámu
se obě křídla ovládají nezávisle na sobě.
Zadáno pro okna
V oknech mohou být využity pevné nebo rolovací sítě. Pevná síť se instaluje přímo na rám okna a při
použití kotvení pomocí otočných háčků nebo tzv. Z-háčků není ani nutné do rámu okna zasahovat.
Standardní provedení v bílé nebo hnědé barvě doplňuje provedení s imitací dřeva, na přání jsou pak
možné různé barevné varianty.
Větší svobodu použití dává rolovací síť. Ta je uložena v horním boxu a je možné ji kdykoli stáhnout
nebo vytáhnout. Ovládací mechanismus tvoří buď pojezdový profil, nebo madlo, respektive provázek.
Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které zaručuje dlouhou životnost, a
šedá barva nijak nebrání ve výhledu ven.
Dveřní sítě i s výlezem pro domácí mazlíčky
Ochranné sítě do jakéhokoli typu dveří mohou být klasické, rolovací nebo plisé. U rolovací sítě je
síťovina uložena v boxu, v případě plisé se skládá ke straně a umožňuje pohodlný průchod dveřmi.
Panty u dveřní sítě jsou do rámu uchyceny šroubky a v nabídce jsou i panty samozavírací.

Majitelé domácích mazlíčků ocení dveřní síť s průlezem pro psa nebo kočku, kteří se tak mohou
pohybovat podle potřeby bez omezení. Praktický průlez má čtyři varianty otevírání dvířek: otevřeno
ven, otevřeno dovnitř, otevřeno oběma směry a zavřeno. Dvířka dopřejí zvířátkům svobodu pohybu a
majitelům domácnost bez nepříjemného hmyzu.
Více informací najdete na www.climax.cz
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