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Vyrábíme Vaše sítě ...
Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího 

obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz S
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Obchodní partner:

SÍTĚ DVEŘNÍ
Sítě proti hmyzu

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí 
při ochraně před obtížným hmyzem.

 Sítě jsou určeny pro všechny typy dveří.
Vyznačují se jednoduchou montáží. Panty na dveřní síti jsou šroubky uchyceny 

do okenního rámu nebo do ostění. Na přání zákazníka mohou být panty samozavírací. 
Dveřní síť může být doplněna o průlez pro psa nebo kočku.

SÍTĚ DVEŘNÍ



Sítě proti hmyzu - dveřní

Základní charakteristika

Technické údaje

Popis

Mezní rozměry

Typ sítě

Min. šířka [cm] Min. výška [cm] Max. šířka [cm] Max. výška [cm] Max. plocha [m2]

Garanto-
vané

Negaran-
tované

Garanto-
vané

Negaran-
tované

Garanto-
vané

Negaran-
tované

Garanto-
vané

Negaran-
tované

Garanto-
vané

Negaran-
tované

Síť LUX 40 30 40 30 120 140 230 250 2,5 3

Síť válcovaná 40 30 40 30 100 120 230 250 2,3 3

Síť EXTRA 50 35
50 35 140

150 240 260 2,5
3,5

samozavírací 
systém 130 110 120 3

Síť ULTRA 50 40
50 40 140

155 245 260 2,5
3,5

samozavírací 
systém 135 115 125 3

Síť ULTRA 
dvoukřídlá

100 80
50 40 200 220

245 260 4 5
samozavírací 
systém 135 115 180 200

Dveřní síť LUX:
• elegantní hladký rám s širokým extrudovaným 
 profi lem 53 x 20 mm
• středová příčka 53 mm
• s integrovaným kartáčkem
• volitelně panty standardní, nebo samozavírací
• magnet - na rámu sítě, pásový svislý nebo pásový vodorovný
• vnitřní rohy plastové

Dveřní síť válcovaná:
• pouze v imitaci zlatého dubu a ořechu
• lehká síť s válcovaným profi lem 52 x 18 mm
• středová příčka 110 mm
• volitelně s těsnícím nalepovacím kartáčkem
• volitelně panty standardní, nebo samozavírací
• magnety na rámu sítě
• vnitřní rohy plastové

Dveřní síť EXTRA:
• exkluzivní výrobek  s úzkým extrudovaným 
 profi lem 36 x 11 mm
• kovový roh rámu
• volitelně panty standardní, nebo samozavírací systém (torzní tyč)
• středová příčka výšky 33 mm
• těsnící kartáček
• magnety uvnitř profi lu sítě 
• vnitřní rohy kovové a zalisované

Dveřní síť ULTRA:
• křídlo sítě s pevným vlastním rámem dveří
• kovový roh rámu
• volitelně panty standardní, nebo samozavírací systém  
 (torzní tyč)
• středová příčka 33 mm - extrudovaná 
• těsnící kartáček
• magnety uvnitř profi lu sítě a v rámu
• vnitřní rohy kovové a zalisované

Dveřní síť ULTRA dvoukřídlá:
• křídla sítě s pevným vlastním rámem dveří
• vhodná i pro větší otvory
• roh rámu s kovovou výztuží
• volitelně panty standardní, nebo samozavírací systém  
 (torzní tyč)
• středová příčka 33 mm - extrudovaná 
• těsnící kartáček
• magnety uvnitř profi lu sítě a v rámu
• vnitřní rohy kovové a zalisované

Volitelně pro všechny typy dveřních sítí:
• protipylová, zesílená nebo transparentní síťovina
• s průlezem 
 - pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)
 - pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)
• okopová příčka

Vyrábíme Vaše sítě ...

Rám sítě
•   výběr z několika typů profi lů
• extrudované nebo válcované
• s různým typem těsnění       
• s magnety

Barvy rámu
•   podle typu sítě možnost zvolit
 provedení s povrchovou úpravou 
 ve standardních barvách RAL,   
 v imitaci dřeva, stříbrném eloxu,   
 nebo lakování v ostatních   
 barvách RAL

Dveřní

LUX

profi l extrudovaný
53 x 20 mm

profi l válcovaný
52 x 18 mm

profi l extrudovaný
36 x 11 mm

profi l extrudovaný
36 x 11 mm

profi l extrudovaný
36 x 11 mm

Barva rámu volitelně 
z několika desítek 

barevných provedení

Sítě proti hmyzu 
- dveřní

dveřní křídlo s panty

výběr z několika typů provedení

snadná montáž 

s průlezem pro psa, nebo kočku

pro alergiky možnost speciální 

protipylové síťoviny

standardně síťovina šedá nebo černá

volitelně samozavírací panty

Dveřní

EXTRA
Dveřní 

Válcovaná

Dveřní

ULTRA

Dveřní

ULTRA 
dvoukřídlá


