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SZÚNYOGHÁLÓ

TÍPUSOK

Szúnyoghálók ablakokra

Szúnyoghálók ajtókra

Fix, méretreszabott szúnyoghálók

Nyíló- és lengőszárnyú szúnyoghálók

Rolós szúnyoghálók

Nyíló szúnyoghálók

Lengőszárnyú szúnyoghálók

Eltolható szúnyoghálók

KRÜLLUNG HORISO TX-9100 INS

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS / INS-P

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS-P

KRÜLLUNG HORISO TX-9200 INS

Rolós szúnyoghálók tetőablakra

Eltolható szúnyoghálók tetőablakra

Plisszé szúnyoghálók

Motoros szúnyoghálók

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS-DF

KRÜLLUNG HORISO TX-9200 INS-DF

KRÜLLUNG HORISO TX-9600 INS

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS-ER2
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MÉRETRESZABOTT

SZÚNYOGHÁLÓK

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9100 INS

1. Több, mint 150 féle változatban elérhető*
2. Nehéz telepítési helyzetekben is
3. Könnyű kezelhetőség fúrás nélkül
4. Transzparens hálóval is szerelhető
5. Levegő tulajdonságait javítja a belső térben
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

bei der Produktgruppe SP2
wird
nicht gewebeteilende

,
,
ELONYÖK

FIX,

Erősített kialakítás
1900 mm-nél (1500 mm-nél) nagyobb szélességi
vagy magassági méret esetén a keretszerkezetbe
egy megerősítő elemet rögzítünk, mely biztosítja a
keretszerkezet csavarodásmentes rögzítését.

Oldalsó megerősítés
Elsősorba nagy méretű keretszerkezetek esetében
javasolt extra oldalsó rögzítő elem.

A Krüllung rovarhálói a mindennapok életminőségét hivatottak javítani,

a nyári melegben. A rovarháló komolyabb előkészület, valamint fúrás

valamint véget vetnek a bosszantó szúnyogvadászatnak a lakás belső

nélkül, egy rugós klipsszel az ablak kerethez rögzíthető. A bepattint-

tereiben. A fénnyel és levegővel teli terek nyáron is a lakás részei lehet-

ható szúnyogháló keretszerkezet akár fa, alumínium vagy műanyag

nek, anélkül, hogy kellemetlen betolakodókkal, szúnyogokkal, legyekkel,

nyílászáróhoz is rögzíthető. A hagyományos négyszög formán túl, akár

darazsakkal, vagy pókokkal társulnának. A friss levegő segíti a pihe-

háromszög, paralelogramma, sokszög, kör, vagy íves megoldással

nést, lehetővé teszi a nyugodt alvást. A klasszikusok közé tartozó fix,

is lefedhetőek nyílások. A szerkezet installálásához egyedi felmérés,

méretreszabott szúnyogháló kereteink minőségi megoldást nyújtanak

tervezés szükséges.
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*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

den Blendrahmenüberschlag.

Rögzítés

Fogantyú

Rozsdamentes acél kar segítségével teljesen

A keretszerkezet könnyedén történő eltávolítására,

hézagmentesen és egyszerűen bepattintható a

valamint installálására szolgáló fogantyú rendkívül

keretszerkezet a nyílászáró szerkezet keretébe.

erős, törésálló, speciálisan kifejleszett műanyagból

Gyors és megbízható megoldást nyújt bármilyen
bei allen Standardfarben in der

készül. A fogantyú színe bármelyik standard kerettí-

wickelten Kunststoffkombination

Der leicht bedienbare Griff wird

ablaktípusnál.

passenden Rahmenfarbe geliefert

**További speciális anyagminőségeinkről a prospektus utolsó lapján tájékozódhat.

pushoz igazítható, kívülről láthatatlan elem.

SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKOKRA
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MÉRETRESZABOTT

Derékszögű háromszög forma

links

ÉS

NYÍLÓSZÁRNYÚ

Egyenlőszárú háromszög forma

rechts

SZÚNYOGHÁLÓK

Két derékszögű négyszög forma

links

Boltív forma

Fél boltív forma

links

rechts

Dupla boltív forma

rechts

rechts

links

Nyíló

Nyíló

Gehflügel
szárny

SL30
SL30

links

SL31
SL31

Paralelogramma forma

SL32
SL32

rechts

Trapéz forma

SL40
SL40

links

SL41
SL41

SL110

Három derékszögű ötszög forma

Boltív forma

rechts

SL111

SL112

Gehflügel
szárny

SL113

Felezett boltív forma

SL114
Dupla boltív forma

Nyíló

Nyíló

Gehflügel
szárny

SL42
SL42
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KRÜLLUNG HORISO TX-9100 INS

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS

links

SL43
SL43

Két derékszögű ötszög forma

SL52
SL52

SL44
SL44
Két derékszögű szimmetrikus ötszög forma

rechts

SL53
SL53

SL54
SL54

Két derékszögű hatszög forma

Három derékszögű ötszög forma

SL50
SL50

links

SL51
SL51

Két derékszögű hatszög forma

rechts

SL60
SL60

SL61
SL61

Nyolc derékszögű nyolcszög forma

SL120
Kör forma

SL121

SL122

SL123

Félkör forma

Nyomott boltív

SL131

links

S124

Félkör forma

links

SL130

Gehflügel
szárny

SL132
Felezett nyomott boltív

rechts

Negyedkör forma

links

rechts

SL133

rechts

SL134

SL135

Dupla szárnyú nyomott boltív

links

Nyíló

SZÚNYOGHÁLÓK

SL63
SL63

SL64
SL64

SL80
SL80

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

SL140
SL140

SL141
SL141

SL142
SL142

SL143
SL143

rechts

Nyíló

Gehflügel
szárny

SL62
SL62

KÜLÖNLEGES FORMÁK

FIX,

Gehflügel
szárny

SL144
SL144

SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKOKRA
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,
,
ÉS

LENGOSZÁRNYÚ

SZÚNYOGHÁLÓK

ABLAKOKRA

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS

1. Kis beépítési helyigény
2. Stabil, strapabíró szerkezet
3. Duplaszárnyú nyílászárók esetében is alkalmazható
4. Könnyű, ergonomikus használat
5. Elegáns megjelenés
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Knopf 10 mm
13 35 55 mit
Griffschale 13Schutzplatte
35 50
13 35 51

,
,
ELONYÖK

NYÍLÓ-

Textilschlaufe 13 35 57
mit Schutzplatte 13 35 51

Standard külső és belső fogantyú

Alternatív fogantyú

Alapesetben a nyíló- lengő szárnyú szerkezetek

Textilből készült fogantyú

külső és belső oldalon is a mozgatást segítő

védőlemezzel.

fogantyúkkal szereltek.

einer Höhe oder Breite von 1501 mm
Az ablakok sűrű nyitása, zárása esetén, pl. a virágok locsolása Ab
miatt,
bei der Produktgruppe SP2

javasolt a nyíló rovarvédő háló használata a rovarok távoltartására

wird

érdekében. A klasszikus nyíló megoldás mellett, a két irányba nyíló-lennicht gewebeteilende
gő megoldások is megtalálhatók kínálatunkban, melyek még nagyobb
mozgásszabadságot biztosítanak a használónak. A lengő változatok

Erősített kialakítás

Nyitás - zárás

Mágneses záródás

1900 mm-nél (1500 mm-nél) nagyobb szélességi

Az inga szerű mozgás forgócsapoknak köszön-

A szerkezet záródása a szerkezetbe integrált

vagy magassági méret esetén a keretszerkezetbe

hető. A forgócsapok több pontban csatlakoznak a

blokkmágnesek segítéségével történik. Szélsőséges

egy megerősítő elemet rögzítünk, mely biztosítja a

profilhoz. Ez a szerkezet nagyon stabil, könnyen

szélterhelés esetén további mágnesek haszná-

keretszerkezet csavarodásmentes rögzítését.

szerelhető, valamint 0-120° közötti nyitást tesz

latával növelhető a szerkezet szélteherbírása. A

alkalmazásával nincs többé elfeledett, nyitva hagyott szúnyogháló.

lehetővé. Nagy mozgásszabadságot eredményez a
felhasználónak.
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*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

fékkefe

lengőablakszárny fékezése fékkefék segítségével
történik.

SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKOKRA
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Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS

1. Gyors és könnyű szerelhetőség
2. Könnyen hozzáférhető szervíznyílás
3. Oldalsó kefés tömítés
4. Folyamatosan feszes és gyűrődésmentes szövet
5. Felcsapódásmentes kialakítás
6. Minőségi kialakítás
7. Egy kezes működtetés
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

,
,
ELONYÖK

ROLÓS

Fogantyú beépített zárral
A fogantyú úgy lett kialakítva, hogy a szerkezet
vízszintes irányban egy rugós rögzítő segítségével
fixálható. Ennek a rugalmas technológiának köszönhetően a beépítés során létrejött pontatlanságok is
kiküszöbölhetők. Igény esetén egykezes mozgatásMontageungenauigkeiten (nicht parallele
Führungsschienen).

Transzparens
szövettel szerelve
a roló
In Verbindung mit Transpatec-Gewebe
ist im Rollo
RO4
im Standard eine Rollofliehkraftbremse
integriert.
szerkezetébe
görgőfék van beépítve,
Dadurch fährt die Gewebeschiene nach dem Entriegeln
mely a feloldás után egyenletes mozgású
gleichmäßig nach oben.
föltekeredést eredményez.

A roló elven működő szúnyoghálók elegáns és rugalmas megoldást
Auf Wunsch kann der Kasten
nyújtanak a kellemetlen betolakodók elleni védekezésben. Nemcsak
separat von der Laufschiene
montiert werden
funkcionálisan, de esztétikailag egyedi megjelenést kölcsönöznek
az(zusätzliche
Ausfräsung an der seitlichen
épületnek. Könnyű kezelhetőség, hosszú élettartam jellemzi tengelyre
feltekeredő szerkezeteinket.

Könnyű szerelhetőség
Igény esetén a burkolat és a vezetősín külön szerelhető. Ez nagyban megkönnyíti a későbbiekben az
esetlegesen felmerülő problémákat.

justiert werden.
Höhenverstellscheibe
kann die Neigung
der Gewebewelle
verstellt werden
(Ausgleich von
genauigkeiten).

12

SZÚNYOGHÁLÓK

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

sal is működtethető.

Des Weiteren wird beim
Entriegeln des Verschlusses
kein Verfahrweg nach unten
benötigt (Montage auf der

Szervíznyílás

Rovar- és gyűrődésmentes anyaggyűjtés

A roló tengelyének burkolata kinyitható, így a tengely

A tengelyre feltekeredő szövet felületére nem

könnyen hozzáférhetővé válik. Az esetleges sze-

tapadhatnak rovarok a speciálisan kialakított

relési
pontatlanságok
során
felmerülőLage
hibák
ennek
Des
Weiteren
wird durch
die zentrale
des
Gewebes Platz
fürköszönhetően,
den Griff geschaffen
(einfache
Bedienung
auchis.bei engen
minimálisan
korrigálhatók
utólag

visszahajlított burkolatnak köszönhetően. Nemcsak
rovarmentes, de gyűrődésmentes textilgyűjtést
eredményez.

SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKOKRA
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TETOABLAKOKRA

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS-DF

1. A tetőablak korlátozás nélkül használható

,
,
ELONYÖK

ROLÓS

,
,

2. Oldalsó kefés tömítés
3. Könnyű szerelhetőség, szervíznyílás
4. Rovar- és gyűrődésmentes feltekeredés
5. Kényelmes, egyszerű használat a tetőtérben
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Fogantyú beépített zárral
A fogantyú úgy lett kialakítva, hogy a szerkezet
Der technische Aufbau beim Rollo für Dachfenster
entspricht dem Rollo für Fenster (siehe „Rollo für
Fenster und Türen RO4“ Seite 3).

vízszintes irányban egy rugós rögzítő segítségével
fixálható. Ennek a rugalmas technológiának köszönhetően a beépítés során létrejött pontatlanságok is
kiküszöbölhetők. Igény esetén egykezes mozgatás-

Kombination Sonnenschutz
Durch die gegenüberliegende Anordnung des
Rollokastens kann ein Kombinationsrollo mit
Sonnenschutz (oben) und Insektenschutz (unten)
realisiert werden (siehe RO4/13, Seite 20).

Montageungenauigkeiten (nicht parallele
Führungsschienen).

sal is működtethető.

Des Weiteren wird beim
Entriegeln des Verschlusses
kein Verfahrweg nach unten
benötigt (Montage auf der

Tavasszal és nyáron a kellemes hőmérséklet mellett a rovarok is meg-

Beépítési lehetőségek

justiert werden.

jelennek, melyeket nem szeretnénk, ha a hálószobában is mindennapi

fensters über Auflageteile und Federstifte in

látogatóvá válnának. A tetőterek folyamatos friss levegővel való ellátása,

Zum Schutz des Innenfutters wird eine Hülse
szellőztetése fokozottan szükséges. A kellemetlen betolakodók
elleni vé-

dekezés javasolt a tetőtérben is, melyre a Krüllung szúnyoghálói között

Höhenverstellscheibe
kann die Neigung
der Gewebewelle
verstellt werden
(Ausgleich von

Szervíznyílás

Rovar- és gyűrődésmentes anyaggyűjtés

A roló tengelyének burkolata kinyitható, így a tengely

A tengelyre felgördülő szövetre már nem kerülhet

könnyen hozzáférhetővé válik. Az esetleges sze-

rovar a speciálisan kialakított visszahajlított burko-

relési
pontatlanságok
következtében
a rolótengely
Des
Weiteren
wird durch
die zentrale Lage
des Gewebes Platz
fürdőlése
den Griff
(einfache
méggeschaffen
minimálisan
állítható.Bedienung auch bei engen

latnak köszönhetően. Nemcsak rovarmentes, de
gyűrődésmentes textilgyűjtést eredményez.

talál tökéletes megoldást. A ferde síkban installálható rolós szúnyoghágenauigkeiten).

lók egész nap folyamán távoltartják a betolakodókat.
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TETOABLAKOKRA

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9200 INS-DF

1. A tetőablak korlátozás nélkül használható
2. Oldalsó kefés tömítés
3. Könnyű szerelhetőség, szervíznyílás
verschiedene Ausführungen

4. Rovar- és gyűrődésmentes feltekeredés

Im Standard wird der Schieberahmen von unten nach oben
geöffnet

5. Kényelmes, egyszerű használat a tetőtérben
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Auf Wunsch ist es jedoch auch
möglich, den Schieberahmen
von oben nach unten oder von
rechts nach links zu öffnen.

,
,
ELONYÖK

ELTOLHATÓ

,
,

rechts nach links zu öffnen.

von rechts nach links

von unten nach oben
Különböző kialakítási módok

Normál esetben a tolószárny mozgatása alulról fölfelé nyílik, azonban igény esetén a
nyitás iránya ellentétes módon, fölülről lefelé is történhet. Extrém esetben jobbról balra
történő tolás irány is kialakítható.

Igazán extravagáns kialakítást és megoldást, valamint kényelmes hasz-

Standard keretprofil

Beépítési lehetőségek

nálatot nyújt a tetőablakokra tervezett eltolható szúnyogháló panel, mely

A szerkezet körben kefés kialakítással egyszerűen

kényelmes használatot eredményez. Az eltolható paneles szúnyogháló,




installálható, valamint biztonságos használatot



Zum Schutz des Innenfutters wird eine Hülse

a többi szúnyogháló típushoz hasonlóan egyedi méretek szerint és a

Zum Reinigen des Dachflächenfensters
kann
beépítés lehetőségeihez illesztve, igény szerint kerül kialakításra.
Amire

der Schieberahmen mit wenigen Handgriffen

ügyelnie kell a felhasználónak, hogy a szellőztetés megoldása a szú-





eredményes a betolakodókkal szemben.



nyogháló használatával kevésbé hatékony.
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AJTÓKRA
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AJTÓKRA

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS

1. Tolózáras kialakítás
Különösen erkélyek és teraszajtók esetében

2. Nehéz telepítési helyzetekben is

gyakran használt megoldásnak számítanak a nyíló

3. Könnyű kezelhetőség fúrás nélkül

szúnyoghálók, melyek hatékony megoldást jelen-

4. Transzparens rovarhálóval is szerelhető

tenek a rovarokkal való védekezés esetében. Nyíló

5. Levegő tulajdonságait javító

szúnyoghálóink amellett, hogy a felhasználónak

6. Minőségi kialakítás

kényelmes használatot biztosítanak, kedveceink

7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is

számára is átjárhatóvá válnak, amennyiben kisál-

8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

,
,
ELONYÖK

NYÍLÓ

latbarát nyílással, macskák számára kisebb, kutyák
számára nagyobb méretű bejárattal szereltek. A

Erősített kialakítás

bei der Produktgruppe SP2

nyíló szúnyoghálóink minden felhasználó számára

wird
nicht gewebeteilende

igényreszabott, kényelmes használatot nyújtanak.

1900 mm-nél (1500 mm-nél) nagyobb szélességi
vagy magassági méret esetén a keretszerkezetbe
egy megerősítő elemet rögzítünk, mely biztosítja a
keretszerkezet csavarodásmentes rögzítését.

Die Pendeltüren der Serie PT2
können zusätzlich mit einem
Schiebeverschluss ausgestattet werden (Zusatzausstattungen,
Seite 38).

Die Bedienung erfolgt
wahlweise von innen,
von außen oder in
Kombination.

Tolózár

Torziós rúd / gázrugó

A lengőajtók tolózárral is

Igény esetén a nyíló keretszerkezet torziós rúddal

felszerelhetőek, melyek

/ gázrugóval szerelhető, mely minden esetben

kívülről vagy belülről is

gondoskodik a nyíló szerkezet záródásáról.

működtethetők.

Kisállat bejárat
Bármelyik nyíló szárny
kisállatbarát bejárattal
kiegészíthető.

h-profil
Amennyiben a keretprofil záródása nem megfelelő,

Über ein Langloch kann das
h-Profil résmentes,
bis zu 6,5 mmabban
aus az esetben állítható kefés tömítés
geglichen
werden.
installálására
van mód, hogy a betolakodók a fennmaradó réseken se jussanak a belső térbe.
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im Vergleich zu GI 27

Fogantyú
A nyíló keretek többféle külső- belső fogantyúval
szerelhetőek, melyek nemcsak funkcionálisan
könnyítik meg a hétköznapokat, de esztétikailag is a
belső térhez illeszthető.

SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓKRA
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Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9300 INS-P

1. Innovatív forgócsapos technológia, kényelmes áthaladás
2. Akár 120°-os nyitási szög

,
,
ELONYÖK

LENGOSZÁRNYÚ

3. Opcionálisan kisállat áthaladó nyílással, de a nagytestű kutyák az
egész szárnyat nyithatják
4. Biztonságos, automatikus záródás
5. Elegáns megjelenés, profilba rejtett blokkmágnesek
6. Opcionális reteszelés belülről, kívülről, vagy mindkét oldalról
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is

Die Pendeltüren der Serie PT2
können zusätzlich mit einem
Schiebeverschluss ausgestattet werden (Zusatzausstattungen,
Seite 38).

Griffschale 13 35 50

A Krüllung lengőszárnyú szúnyoghálói mindkét irányba lendületes
nyitást, de óvatos záródást eredményeznek, akkor is, ha például a vendégek kiszolgálásakor, kezünkkel nem tudjuk a nyílásokat zárni, vagy ha
háziállatunk szabadon közlekedik a kert és a nappali között. Kényelmes

Tolózár

Alapesetben a nyíló- lengő szárnyú szerkezetek

A lengőajtók tolózárral is felsze-

külső és belső oldalon is a mozgatást segítő

relhetőek, melyek kívülről vagy

fogantyúkkal szereltek.

belülről is működtethetők.

Nyitás - zárás

Mágneses záródás

Igény esetén a nyíló keretszerkezet torziós rúddal

Az inga szerű mozgás forgócsapoknak köszön-

A szerkezet záródása a szerkezetbe integrált

/ gázrugóval szerelhető, mely minden esetben

hető. A forgócsapok több pontban csatlakoznak a

blokkmágnesek segítéségével történik. Szélsőséges

gondoskodik a nyíló szerkezet záródásáról.

profilhoz. Ez a szerkezet nagyon stabil, könnyen

szélterhelés esetén további mágnesek haszná-

szerelhető, valamint 0-120° közötti nyitást tesz

latával növelhető a szerkezet szélteherbírása. A

ban, akik a gondtalan játék közben nem foglalkoznak a szúnyogháló
záródásával.

SZÚNYOGHÁLÓK

Standard külső és belső fogantyú

Torziós rúd / gázrugó

megoldás lehet abban az esetben is, ha kisgyermekek vannak a lakás-
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Die Bedienung erfolgt
wahlweise von innen,
von außen oder in
Kombination.

Knopf 10 mm
13 35 55 mit
Schutzplatte 13 35 51

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

lehetővé.

fékkefe

lengőablakszárny fékezése fékkefék segítségével
történik.

SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓKRA
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PANELEK

Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9200 INS

1. Kis beépítési méretek
2. Hatalmas panelméretek
3. Könnyű mozgatás, gyengéd fékezés
4. Csöndes használat, alacsonyzajszintű görgők
5. Ütközés elleni védelem
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Des Weiteren kann mit dem schmalen
Laufschienenprofil eine Einbautiefe
von 14 mm realisiert werden.

,
,
ELONYÖK

ELTOLHATÓ

Süllyesztett fogantyú / nút
A süllyesztett fogantyú, vagy nút megkönnyíti a
tolószárnyak eltolását.

baut werden.

Lábbal való működtetés
Lábazati panelbe integrált profillal mindkét haladási
irányból lábbal is mozgatható a szárny.

Az eltolható szúnyogháló panelek alkalmazása elsősorban nagy méretű,
pl. dupla szárnyas ajtók, télikertek, erkély, terasz nyílások esetén
javasolt. A panelek száma akár 1-6 elemből állhat, valamint 9 x 3 méterig
megvalósítható. Kényelmes megoldást nyújt nyári estékbe nyúló összejöveteleken. Az eltolható panel kisállatbarát megoldással, csapóajtóval
is szerelhető, hogy kedvenceink ne maradjanak kint, mint a szúnyogok.

24
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Mechanika

Die Zuhaltekraft kann dabei,

Reteszelő

A tolószárnyak görgős mechanikával
ellátottak
a werden.
schwächer
eingestellt

A vezetősínre szerelt ütközőelem és rugós toló-

minél könnyebb mozgatás érdekében.A szerelési

szárnymegvezetés rögzíti a szárnyat a végállá-

pontatlanságok kompenzálása könnyedén, magas-

soknál.

ságállító görgővel történik. A görgő segítéségével
akár 8 mm réskülönbség kiküszöbölhető.

SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓKRA
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Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9600 INS

,
,
ELONYÖK

PLISSZÉ

1. Modern megjelenés modern épületekhez
2. Nincs fölöslegesen kiemelkedő küszöb
3. Nagy nyílások esetén használható
4. Egyszerű működtetés
5. Rugalmas felhasználás
6. Minőségi kialakítás
7. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
8. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Vezetősín (padló profilok)
A padló jellegétől függően különböző csatlakozó profilok érhetők el a plisszék esetében.

nyújtanak, egyszerűen kezelhetőek, valamint teljesen biztonságosan
használhatók. Szokatlan, modern megjelenése a hagyományos plisszé

Flügelbreite:
bis 1000 mm

árnyékolószerkezetekével azonos. Az extrém keskeny sajtolt alumínium
profiloknak köszönhetően nincsenek fölöslegesen megjelenő, síkból

1000 mm széles szúnyogháló esetén, 95 mm, 1600

A keretszerkezetbe süllyesztett fogantyú bármilyen

mm széles szúnyogháló esetén, 115 mm, míg 2400

magasságban könnyen használható, így gyerekek

mm széles szúnyogháló esetén 165 mm a teljes

számára is megkönnyíti a plisszé mozgatását.

szerkezetszélesség.

kiemelkedő küszöbök. A plisszé szúnyogháló esztétikus megoldás lehet

bis 1600 mm

minden teraszajtón.

26
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Szerelőburkolat

Süllyesztett fogantyú / nút
verschraubt.

A keretprofilhoz egy 40 mm magas szerelőburkolat
csavarozható, mely így stabil és hozzáférhető U

40

Szövet gyűjtő burkolódoboz

A plisszé szúnyoghálók mindamellett, hogy helytakarékos megoldást

keretet
Dabei kann
das képez.
Plissee auch bei
kritischen
verhältnissen
(z.B. unebene Wand)

SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓKRA
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Szerkezet és felépítés

KRÜLLUNG HORISO TX-9400 INS-ER2

,
,
ELONYÖK

MOTOROS

1. A szupergyorsjárású motorral szerelt kialakítás esetén
4 mp alatt 2 m magas szabad nyílás
2. Csöndes használat, alacsonyzajszintű görgők
3. Szélstabilitás
4. Ütközésvédelemmel ellátott kialakítás
5. Minőségi kialakítás
6. Könnyű tisztántartás, akár porszívóval is
7. További speciális anyagminőségekkel elérhető**

Die Blende des Rollokastens kann

Szerviznyílás
A burkolat nyitható szerviznyílással szerelt, mely kétrészes burkolatot eredményez. A nyíláson keresztül
a működtető motor és a szövet, valamint a tengely
azonnal hozzáférhetővé válik.
Ha a beépítés mélysége elég nagy, abban az
esetben az ablak keretprofil teljesen eltakarja a szú-

Verfügt die Nische über eine ausreichende Höhe kann die untere Blende
so ausgeführt werden, dass sie die
Gewebeschiene von vorne abdeckt.

nyogháló ejtőrúdját, mely ebben az esetben kívülről
teljesen láthatatlan.

A rovarokkal szembeni védekezés egy gombnyomásra megoldódhat. A

ZIP technológia

Gyorsjárású motor

Tápellátás napelem modulon keresztül

motorosan működtetett rovarhálóink épületfelügyeleti rendszerhez
csatZIP-Technologie
eingesetzt.

A szövet megvezetése speciális zipzáras technológi-

A motor akadályfelismerő funkcióval ellátott. A

A 12 V-os nagysebességű motor egy speciálisan ki-

ával történik. A vezetősín speciális anyagvisszatartó

motorok halkjárásúak és finom fékezéssel ellátottak.

fejlesztett szolármodulon keresztül is működtethető.

kefés kialakításával feszesen tartja az anyagot, még

Szupergyorsjárású motorok két sebességes kialakí-

(Elsősorban utólagos felszerelés esetén javasolt a

nagy szélteher esetén is.

tásúak, felfelé több, mint 2X gyorsabbak, mint lefelé

használata.)

lakoztathatók, valamint távirányító segítségével működtethetők. Számos
kézi távirányító közül választhatjuk ki a saját ízlésünknek megfelelőt. A
motoros mozgatású rolós szúnyoghálók úgynevezett ZIP technológiával
megvezetettek, így meglehetősen nagy szélálló tulajdonsággal bírnak,

mozgásnál.

de rendelkeznek biztonsági funkcióval is.
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BEVILÁGÍTÓKRA

/

ANGOLAKNÁRA

KRÜLLUNG HORISO ES-9100 INS-li

KRÜLLUNG HORISO ES-9100 INS-re

Szerkezet és felépítés

Szerkezet és felépítés

Keretprofil

Keretprofil

ROVAR- ÉS NÖVÉNYVÉDŐHÁLÓ BEVILÁGÍTÓKRA, ANGOLAKNÁRA
A bevilágító nyílás / angolakna a pince vagy hobbihelyiségek szellőzését, valamint fénnyel
való ellátására szolgál. Ezért is fontos, hogy ne jusson szennyeződés, vagy nem kívánatos
betolakodó a fény útjába. A KRÜLLUNG HORISO ES-9100 INS-li típusú, rozsdamentes
acél védőháló bármilyen beton, acél vagyműanyag szellőzőrácshoz rögzíthető.

15

10 33 02

10 33 07

VÍZELVEZETŐS SZÚNYOGHÁLÓPANEL BEVILÁGÍTÓRA, ANGOLAKNÁRA
A pincetér szellőztetése, valamint az eső és rovarok elleni védekezésben segít, mindamellett, hogy a fény is áthalad a transzparens polikarbonát panelen. KRÜLLUNG HORISO
ES-9100 INS-re esővédő szellőzőpanel több változatban installálható, akár átszellőztetett
ferde pozícióban is.

Im Standard wird die Lichtschachtabdeckung RESi

10 33 02

15

oder über eine Verschraubung
-

10 33 07

Kialakítás
Bevilágítókra tervezett védőhálóink, paneleink nemcsak vízszintes, hanem függőleges síkú bevilágítókra is installálhatók. A mindössze 6,5 mm
magas sajtolt alumínium keretprofil speciális megerősítésekkel, valamint
kifelé 45°-os lejtéssel rendelkezik. A sajtolt alumínium keretprofilba feszített rozsdamentes acél háló, valamint a sajtolt alumínium keretprofilba
integrált polikarbonát lemez többféle kialakításban kombinálhatók.
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KIALAKÍTÁS

ROVARHÁLÓK

BEVILÁGÍTÓKRA

/

ANGOLAKNÁRA

KRÜLLUNG HORISO ES-9100 INS-el

KRÜLLUNG HORISO ES-9100 INS-te

Szerkezet és felépítés

Szerkezet és felépítés

Keretprofil

Keretprofil

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ RÁCS - 150 KG TERHELÉSIG
Attraktív megoldásnak számító bevilágítóra rögzíthető rozsdamentes acél hálóval takart
rozsdamentes acél rács. Süllyesztett, valamint síkban történő telepítése is lehetséges. Többféle keretburkolattal elérhető, függőleges és vízszintes síkban is. Élvédővel vagy élvédő
nélkül opcionális felemelésgátló védelemmel, menekülési útvonalak esetében, alulról gyors
kioldással.

ROVAR- ÉS NÖVÉNYVÉDŐ RÁCS FA TERASZBURKOLATOKHOZ
Ez a típus elsősorban faburkolatú teraszok esetében nyújt csúszásmentes megoldást. 3
standard színben elérhető rozsdamentes acél háló sajtolt alumínium keretprofilba feszítve.

Kialakítás
Rozsdamentes acél rácsaink elsősorban a nagy, faltól mennyezetig tartó
üvegfelületek előtt elhelyezett víznyelők tisztántartására lettek kifejlesztve. A szerkezetek igényes, minőségi és csúszásmentes megoldást nyújtanak bármilyen teraszburkolat esetén. Víznyelőink könnyen tisztíthatók
és teljesen élősködőmentesek maradnak. A szerkezetek beépítése többféle kialakítással, függőleges és vízszintes síkban egyaránt lehetséges.
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KIALAKÍTÁS

ROVARHÁLÓK

**SPECIÁLIS

ROVARHÁLÓK

Pollenszűrős rovarhálók

Ttranszparens rovarhálók

A transzparens, szinte láthatatlan rovarháló világszerte egyedülálló, innovatív megoldásnak
számít a hagyományos szúnyoghálókhoz képest. Nagyobb átlátszóságot és áttetszőség
jellemzi a megszokott szúnyoghálókhoz képest. A háló légáteresztő képessége mellett,
nagy szakítószilárdságú anyagból készült. Észrevétlen rétegének köszönhetően a külső és
belső tér között nem szűnik meg a vizuális kapcsolat, ugyanis 80%-os nyitottsági faktorral
rendelkezik.

Rozsdamentes acél hálók

Kisállatbiztos poliészter rovarhálók

Elsősorban higiéniai területeken, pl. üzemi konyhák, étkezdék területén széleskörűen,
valamint angolaknáknál lépésálló hálóként alkalmazható minőségi háló.
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A pollen jobb, ha kívül marad! A Krüllung pollenvédővel ellátott szövetei elsősorban az
allergiában szenvedőknek jelentenek bármilyen napszakban és évszakban megoldást.
A pollenszűrővel ellátott rovarhálók hatékonysága egy speciális bevonatnak köszönhető,
mely az elektrosztatikus vonzáshoz hasonló elven, a pollent a háló szövetéhez vonzza és
ott tartja. Így akár egész éjjel gondtalanul, pollenmentes térben pihenhetünk.

SZÚNYOGHÁLÓK

Karcálló, kisállatbarát rovarháló, hétszeres szövetmegerősítéssel, nagy szakítószilárdsággal, kutyák és macskák esetén is sérülésmentes felülettel.
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Üvegszálas rovarhálók

Az univerzálisan használt üvegszálas rovarhálók rendkívül nagy szakítószilárdsággal
rendelkeznek és rugalmas, mesterséges szálasanyagból épülnek föl. Nagymértékben
ellenáll az időjárás hatásának, valamint az UV-sugárzásnak. Üvegszálas szöveteink között
megtalálhatók olyan típusok is, melyek járulékosan árnyékolási funkcióval is rendelkeznek.
Ezek a speciális üvegszálas szövetek 10%-os nyitottsági faktorral rendelkeznek a hagyományos üvegszálas anyagokkal szemben, melyek nyitottsága 60%.

Alumínium rovarhálók

Az üvegszálas szövet észrevétlen, PVC-mentes alternatívája a fekete színű alumínium
szövet.

Elektroszmogszűrő hálók

Kiváló szigetelési értékei (99,8 - 99,95%) miatt hatékonyan tartja távol nyitott ablaknál is
a magas frekvenciás elektromágneses sugárzást. A háló anyaga műanyag köpenyezésű
üvegszál belecsavart réz szállal. Speciális gyártástechnológiájának köszönhetően rolóknál
is alkalmazható.

Plisszé rovarhálók

Nagy vízlepergető tulajdonsággal rendelkező szövet, mely csak plisszészerűen működő
szerkezettel kombinálható.

KÜLÖNLEGES ROVARHÁLÓK
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