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Vi fi nns i Skillinge
på Österlen.

Vi har återförsäljare 
och säljer till hela 

Norden.



NÄTDRAPERI

NÄTDRAPERI
Med vårt nätdraperi är det enkelt och ekonomiskt att 
skärma av dörröppningar. Draperiet består av ett an-
tal eleganta tyngdförsedda nätsektioner upphängda i 
en skena över dörröppningen. Nätsektionerna är lätta 
att föra åt sidan för bekväm passage genom dörren. 
Tyngdernas konstruktion ger mycket tyst funktion. Dra-
periet är lätt att ta ner för rengöring eller förvaring och 
enkelt att ändra. Idealiskt för familjer med barn eller 
husdjur.

Användning
Monteras på insidan mot dörrkarm, innerkarm eller på 
väggen utanför smygen.

ENKELT
EFFEKTIVT
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SOLIDE DÖRR

SOLIDE DÖRR
Den sidohängda nätdörren Solide är en elegant, 
sidohängd nätdörr. Dörren är tillverkad av pulver-
lackerade strängpressade aluminiumprofiler med 
sparkplåt, extra mellanregel och två handtag. Med den 
sidohängda nätdörren Solide har du valt en bekväm 
lösning. Kapas om så önskas till rätt mått men levereras 
som byggsats.

Användning
Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, inner-
karm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdör-
ren öppnas utåt ska nätdörren monteras invändigt och 
vice versa.
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RULL-
GARDINSDÖRR

DELUXE

RULLGARDINSDÖRR DELUXE
Rullgardinsdörren Deluxe är ett exempel på hållbar-
het, kvalitet och enkel användning. Kassetten och 
skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminium-
profil av högsta kvalitet. Nätet rullas jämnt och fint in 
i kassetten. Rullgardinsdörr Deluxe levereras monte-
ringsfärdig enligt era mått.

Användning 
Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, in-
nerkarm eller på väggen utanför smygen. Om dörren 
öppnas utåt, ska rullgardinsdörren monteras på insi-
dan och vice versa.

ALUMINIUM
SMIDIGT
SMART

RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE
Rullgardinsfönster Deluxe av aluminium är mycket 
praktisk och elegant. När nätet är nerrullat hålls det 
kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är 
lätt åtkomligt från båda sidor och är försett med dämp-
ningslist. Rullgardinsfönster Deluxe levereras monte-
ringsfärdig enligt era mått.

Användning
För montering in- eller utvändigt på fönsterkarm, in-
nerkarm eller på väggen utanför smygen. Om fönstret 
öppnas utåt, ska rullgardinsfönstret monteras på insi-
dan och vice versa. 

RULLGARDINS-
FÖNSTER
DELUXE

SMART
PRISVÄRD



TAKFÖNSTER

RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE FÖR TAKFÖNSTER
Rullgardinsfönster Deluxe för takfönster av aluminium är mycket 
praktiskt och elegant. När nätet är nerrullat hålls det kvar med 
fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt från 
båda sidor och är försett med dämpningslist. Rullgardinsföns-
ter Deluxe för takfönster levereras monteringsfärdig enligt era 
mått.

Användning
Monteras invändigt på takfönsterkarmen. Montering Horisontellt 
eller vertikalt, skruvas fast.
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MTH insektnät är ett system som 
bygger på rullgardinsprincipen.
Vi har lösningar för både innåt-
gående och utåtgående fönster 
och dörrar. 

Njut av vackert väder, utan insek-
ter och mygg.

Såhär mäter du!

DÖRRAR:

FÖNSTER:

Dra av 5 mm från de stumma måtten.
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