Insektsnät
Frisk luft - utan insekter och pollen

Släpp in den friska luften
Att vädra ofta är det bästa sättet
att få ett bra inomhusklimat. Med
insektsnät i fönstret kan du njuta av
frisk luft och svalka när du vill.
Ditt välbefinnande hänger ihop med inomhusluften i ditt hem. Är
luften frisk och fräsch, mår vi alla så mycket bättre. Luxaflex® har
moderna insektsnät till både fönster och dörrar, så att du kan vädra
hur mycket du vill, utan att oroa dig för myggor eller andra kryp.

Nät för pollenallergiker
Om man är allergisk kan det ta det emot att ha fönstret öppet
under vår och sommar. Vi har därför utvecklat ett speciellt nät som
gör att pollen inte kan tränga igenom. Poll-tex® nätet finns för
rullgardiner och fasta ramar.

Efter dina mått och önskemål
Alla insektsnät specialtillverkas efter mått för att de ska passa
perfekt till just dina fönster och dörrar. Listerna finns i standardfärger: vit, beige, ljusgrå och antracit men kan också göras i önskad
RAL-färg.

SUPERNOVA RULLGARDIN

PLISSÉDÖRR

FAST RAM

Rullgardin som sitter i en kassett och har
diskreta skenor monterade i sidorna.
Den kan enkelt placeras bakom en annan
gardin i ditt fönster och används bara när
fönstret är öppet. Nätet finns i färgerna
svart och grått, samt i den specialla
Poll-tex®-varianten, som håller pollen och
andra partiklar ute.

En Plissédörr fungerar som en vikdörr
och dras enkelt fram och tillbaka. Högst
upp sitter en skena och i botten en platt
bottenlist. Det är enkelt att ta bort dörren
när den inte ska användas. Nätet finns i
två färger - svart och grått.

Om ditt fönster öppnas inåt, kan du
istället montera en fast ram utanför
fönstret. Ramen kan sitta där året om men du kan också ta in den på vintern.
Nätet finns i svart och grått, samt i
Poll-tex® nät.

