
Více informací naleznete na www.climax.cz

Váš CLIMAX partner: A OTRAVNÝ HMYZ  
NEMÁ ŠANCI! 

Sítě proti hmyzu jsou přirozenou ochranou před hmyzem. Jejich údržba 
je nenáročná, nebrání výhledu ven, zajistí vám klidný spánek a vytvoří 
bezpečnější prostředí pro vaši rodinu. Nabízíme širokou škálu sítí  
do oken i dveří. Vše na míru a se zárukou 4 let.

SITĚ PROTI HMYZU

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní.  
Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto 
výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. 
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. 
Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete  
na internetových stránkách www.climax.cz
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• záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
• různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s barvou okna
• v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergiky

SÍTĚ PROTI HMYZU  
CLIMAX

Základní typy sítí

Kotvící prvky u pevných okenních sítí

Doplňky pro dveřní sítě

Otvíravé dveřní sítě lze doplnit 
o průlez pro psa (rozměr průlezu  
30 × 35 cm) nebo pro kočku 
(rozměr průlezu 18 × 18,5 cm).  
Dále lze ke dveřním sítím přidat 
okopovou příčku a vnitřní madlo.

Síťovina

Je vyrobena ze 
sklolaminátového vlákna, 
které nepodléhá korozi 
a dobře snáší teplotní 
rozdíly. Za příplatek lze 
volit síťovinu zesílenou, 
nebo protipylovou. 
Vybrat lze síťovinu 
v barvě černé, šedé 
nebo transparetní.

Chrání před hmyzem 
a pylem.

Pro velké i malé plochy Různá provedení Snadná manipulace

Barevné možnosti

Z naší široké nabídky barev 
a odstínů si vybere každý!  
Podle typu sítě je možnost  
zvolit provedení s úpravou  
ve standardních barvách RAL, 
v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, 
nebo lakování v ostatních barvách 
RAL. Pokud si nejste jisti výběrem 
správné barvy, navštivte prodejnu 
některého z našich partnerů.  
Ukáží vám vzorníky barev  
a rádi vám s výběrem poradí.

Pevné sítě  
Pevné sítě Climax se hodí zejména 
pro klasická okna, jak plastová, tak  

hliníková i dřevěná. Montují se přímo 
na rám okna a při kotvení některých 

typů pevných sítí není ani nutné 
zasahovat do rámu okna. V zimě se 

dají tyto sítě snadno vyjmout a na jaře 
zpátky umístit do oken. Mohou ale  

na okně zůstat celoročně bez nutnosti 
jejich sundávání.

Okenní rolovací sítě  
Okenní rolovací sítě proti hmyzu 

Climax ocení každý, kdo si chce užívat 
nerušeného výhledu z okna ven. Jsou 
vhodnou alternativou k pevným sítím. 

Síťovinu můžete snadno a rychle 
vytáhnout do horního ochranného 

boxu, a to buď pomocí šňůrky nebo 
madla. Hliníkový rám vypadá nejen 
dobře ale také vám zaručí vysokou 

pevnost a dlouhou životnost.

Dveřní sítě  
Dveřní sítě proti hmyzu Climax  

jsou určené pro všechny typy dveří. 
Dveřní sítě jsou otevíratelné a do rámu 
uchycené pomocí pantu. Mohou být 
doplněny samozavíracím systémem. 

V zavřené poloze je dveřní síť fixována 
magnety. Pro majitele domácích 

mazlíčků vyrábíme praktické dveřní 
sítě s průlezem pro psa a kočku.

Dveřní rolovací sítě  
Dveřní rolovací sítě proti hmyzu Climax 

jsou ideálním řešením pro dveře, 
kolem kterých je málo prostoru pro 

manipulaci. Výhodou je rychlé vtážení 
sítě do ochranného boxu vždy, když 

potřebujete projít dveřmi. Vytažená síť 
je fixována magnetem. Rolovací dveřní 
síť se hodí všude tam, kde nedochází 

k častému procházení přes dveře.

Posuvné sítě  
Posuvné sítě proti hmyzu Climax vám 
zaručí klidný spánek. Jsou vhodné 

zejména do velkých posuvných dveří. 
Ale využijete je také na francouzská 

okna nebo pro vstupy na terasu. 
Pro jejich instalaci je potřeba 

počítat s dostatečným prostorem 
pro posouvání sítě do strany. Díky 

integrovaným pojezdovým kolečkům 
je manipulace s nimi hladká a tichá.

Plisé sítě  
Moderní plisé sítě Climax jsou nejen 

účinnou ochranou proti hmyzu, 
ale také moderním doplňkem 
balkonových dveří a vstupů na 

terasu. Plisované sítě tvoří skládaná 
síťovina, která ozdobí váš domov. Síť 

nepodléhá korozi, dobře snáší teplotní 
rozdíly. Před nechtěným otevíráním je 
síť opatřena magnetem. Spodní vodící 

profil je vysoký pouze 7mm.

otočný háček Z-háček obrtlík

MEZNÍ ROZMĚRY

Nazev šířka (cm) výška (cm) plocha (m2)

LUX 40 – 120 40 – 230 2,5

EXTRA 50 – 140 50 – 240 2,5

ULTRA 50 – 140 50 – 245 2,5

ULTRA DVOUKŘÍDLÁ 100 – 200 50 – 245 4

ROLO MAGNET 30 – 100 50 - 220 2,2

EXT-10 25 – 150 25 – 220 2,5

EXT-16 25 – 150 25 – 220 2,5

SÍŤ 25 MM 25 – 150 25 – 200 2

SÍŤ 36 MM 50 – 150 50 – 240 3,5

SÍŤ ODSAZENÁ 30 – 150 30 – 220 2,5

POSUVNÁ V LIŠTÁCH 50 - 170 50 - 250 4,25

POSUVNÁ V RÁMU R1 100 – 340 50 – 250 8,5

POSUVNÁ V RÁMU R2 100 – 340 50 – 250 8,5

ROLO HÁK 50 – 160 30 – 220 2,5

ROLO KLIK 50 – 140 30 – 220 2,5

ROLO F1 50 – 200 30 – 230 3

PLISÉ SÍŤ 60 - 220 185 - 255 5,61

PLISÉ SÍŤ DVOJITÁ 150 - 460 185 - 250 11,5
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