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Tinklelis – rėmelis -

tai patikima apsauga nuo

musių, uodų ir kitų skraidančių vabzdžių. Jie tvirtinami
metalinėmis plokštelėmis arba specialiais magnetais.
Atlikdami savo apsauginę funkciją, jie netrukdo
grynam orui patekti į patalpą ir nesumažina į patalpą
patenkančios šviesos srauto. „Domus Lumina“ gamina
tinklelius iš ekologiškos medžiagos, todėl jie neturi
neigiamo poveikio žmogaus sveikatai.

Tinkleliai-roletai

veikia roletų principu – jie yra

susukami horizontaliai, vertikaliai arba į šoną. Tinklelio
apatiniame ir šoniniame profilyje įmontuotas šepetėlis
uždengia plyšius ir neleidžia net patiems mažiausiems
vabzdžiams patekti į patalpą. Šie tinkleliai nuo vabzdžių
gali būti montuojami tiek prie lango rėmo, tiek įvairiose
nišose, o jų mechanizmas leidžia lengvai susukti juos į
kasetę viršuje arba šone. Tinkleliai roletai puikiai tinka
langams, balkono ar terasos durims.

Tinklelis – durys -

geriausias sprendimas norint

apsaugoti dažnai varstomas duris nuo vabzdžių.
Tinklelio durų rėmas pagamintas iš tvirto profilio
sistemos, todėl jos nekeičia savo formos bei puikiai
išlaiko įtemptą tinklelį net ir labai dažnai varstant
duris. Šią konstrukciją galima tvirtinti net trimis būdais:
ant pačios durų nišos (sienos), durų nišoje arba prie
pagrindinių durų rėmo.

Plisuoti tinkleliai – puikus pasirinkimas plačioms
terasų durims. Įprastos jų spalvos - balta arba ruda,
taip pat galima užsakyti auksinio ąžuolo spalvos ar
dažyti pasirinktomis spalvomis. Galimi du plisuotų
tinklelių variantai.
STANDART plisuoti tinkleliai - patikimas ir ilgaamžis,
išsiskiriantis itin patrauklia kaina! Šis plisuotas tinklelis
turi reguliuojamą rankeną ir apatinį aliumininį vos 8
mm aukščio slenkstį.
SLIM tai kompaktiškiausias - tik 18 mm pločio profilio
- plisuotas tinklelis nuo vabzdžių, itin sandarus
magnetų profilyje dėka. Galimas montavimas varžtais
ar tvirtinimo juosta.
LUX plisuoti tinkleliai - specialiai pritaikytas itin
plačioms durims. Neturi slenksčio, taigi nesudaro
papildomos kliūties ant grindų, netrukdo vaikščioti ar
valyti patalpų.

TINKLELIAI

Patikima apsauga nuo vabzdžių!

