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SÍTĚ PROTI HMYZU



O K E N N Í   S   L Í M C E M 

Výrobek se skládá z hliníkového válcovaného profilu (12 x 31 mm), do kterého jsou 
na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy. Do profilu je vypnutá pomocí 
vypínací gumy síťovina vyrobená ze skelných vláken potažených PVC. K rámu sítě 
jsou připevněny po stranách úchyty, které slouží k manipulaci se sítí při montáži 
ademontáži. Upevnění na rám okna je možno několika způsoby: pomocí 
pružinových kolíčků nebo pomocí otočné ocelové zarážky. U větších rozměru je 
možné vyztužit síť po šířce nebo délce výztužným profilem. Použití vhodné pro 
plastová okna.

Maximální rozměry : šířka: 1700 mm, výška: 2000 mm, plocha: 3,4 m2

O K E N N Í   B E Z   L Í M C E

Výrobek se skládá z hliníkového válcovaného profilu s límcem (25 x 10 mm), ve 
kterém jsou na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy. Rohy: 3 druhy : 
vnější pevný, vnitřní pevný a vnitřní tvarovatelný (možnost nastavení libovolného 
úhlu). Do profilu je vypnutá pomocí vypínací gumy síťovina vyrobená ze skelných 
vláken potažených PVC. K rámu sítě jsou připevněny po stranách úchyty, které 
slouží k manipulaci se sítí při montáži a demontáži. Upevnění na rám okna několika 
způsoby: pomocí obrtlíku (plastová zarážka se schůdkem) nebo přímo do rámu 
okna pomocí vrutu. U větších rozměru je možné vyztužit síť po šířce nebo délce 
výztužným profilem.

Maximální rozměry : šířka: 1700 mm, výška: 1800 mm, plocha: 3 m2

PEVNÉ OKENNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU

KOMPONENTY



D V E Ř N Í   S Í T Ě

Výrobek se skládá z rámu vyrobeného z hliníkového válcovaného dveřního profilu 
(50 x 0 mm), do kterého jsou na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy, 
s jedním nebo dvěma příčníky připevněnými pomocí koncovky a ze sítě vyrobené 
ze skelných vláken potažených PVC, vypnuté pomocí vypínací gumy. Na rám je z 
vnější strany přichyceno madlo (plastové nebo kovové v barvě rámu). Upevnění 
na rám dveří pomocí pantů - obyčejné nebo samozavírací (s pružinou). 

Maximální rozměry : šířka: 1200 mm, výška: 2400 mm, plocha: 2,88 m2

DVEŘNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU

BAREVNÁ ÚPRAVA PRO VŠECHNY TYPY SÍTÍ

bílá RAL 9010, oříšková hnědá RAL 
8011, za příplatek imitace dřeva

Rám:

Síť: světle šedá, černá

Vypínací guma: bílá, hnědá 

Komponenty:     bílá, hnědá

REALIZACE



Tepelná ochrana Stínění Ventilace Zabezpečení

Sídlo společnosti: 
Březová 188 ,500 03 
Hradec Králové 
telefon: 495 543 011 
fax: 495 408 580 
e-mail: hk@metalplastcz.cz 

Pobočky:

Odkazy:

webové stránky facebook

Společnost : 

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a 
dodavatel systémů stínící a ventilační 
techniky  pro administrativní budovy i 
rodinné domy v České republice  byla 
založena v roce 1991.

V současné době dodává na zakázku širokou 
paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i 
interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové 
rolády až po fasádní slunolamy. 

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, 
tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek.

Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý 
objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

https://www.facebook.com/pages/Metalplast-CZ/568722343220966?ref=hl
http://metalplastcz.cz/
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