Rovarok elleni
védelem
Ne engedje be otthonába
a nem kívánatos vendégeket.

STOP! Szúnyogoknak és társaiknak
belépni szigorúan tilos!
Hűs nyári éjszakán, amikor a nap már alábukott a láthatáron és friss, langyos levegő áramlik be
az ablakon, a kabócák halk és megnyugtató ciripelése tölti be az estét, mindent tönkretehet egy
nemkívánatos vendég: szúnyog zümmög a fülünkben! Másnap reggel, amikor a friss pékáru
illata terjed, a gyümölcs, a lekvár már az asztalon, a hangulattal együtt elszállhat az étvágy
is: hirtelen mindent ellep a darazsakból álló hadsereg! Kerülje el ezeket a kellemetlenségeket,
hogy felszabadultan élvezhesse a nyár minden meghitt pillanatát! Igényelje a Schlotterer
professzionális, rovarok ellen védő megoldásait! A titok egyszerű. A fény és a levegő
akadálytalanul bejuthat a házba, hogy élvezhessük a nyári idő minden előnyét, viszont a kéretlen
vendégek kívül maradnak. Apropó, kéretlen vendégek: a Schlotterer nem csupán a rovarok
elleni védekezésre gondolt, hanem a pollenek kiszűrésére is. Cégünk rovarháló rendszerei igény
esetén pollenek kiszűrésére alkalmas hálóval is elérhetőek!
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Rovarok és pollenek elleni
védelem a Schlotterer-tő l
 A nemkívánatos vendégek mint a
darazsak, szúnyogok, legyek vagy pókok
garantáltan kívül maradnak!

 A z allergiásoknak sincs mitől tartaniuk, a
Schlotterer rovarháló pollenszűrő hálóval
is igényelhető (4PLUS hálótechnológia).

 A friss levegő szabadon áramolhat be a
házba.

 A z innovatív hálótechnológiának
köszönhetően garantáltan magas a
fényáteresztő-képessége, emellett a
kilátást egyáltalán nem befolyásolja.
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Megfelelő rovarháló
minden házba, bármely
nyílászáróhoz.

Legyen a nyílászáró műanyag, alumínium vagy fa, szögletes vagy kerek
– a Schlotterer rovarháló és pollenszűrő rendszere minden ablaktípushoz
illeszkedik. A profilok magas minőségű alumíniumból készülnek,
amelyeket igény szerint a legkülönbözőbb hálófajtákkal egyedileg
méretre gyártunk.
A rovarháló rendszerek önálló elemként is igényelhetőek, de redőnnyel
vagy raffstore-ral kombinálva még tökéletesebb választás!
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Fix keret

Nyíló keret

Ideális megoldás ablakokhoz, fúrás- és
csavarozás-mentes felszereléssel

Tökéletes választás teraszajtókhoz, erkélyajtókhoz
vagy télikertekbe. Kívánság szerint akár
kisállat-bejáróval is elkészítjük.

Termékelő nyök
 Egyedi kialakítás minden nyílászáróhoz
 Minőségi alapanyagok
 Széles színválaszték
 Magas minőségű hálófajták a
különböző felhasználási területekhez

 Kombinálható a Schlotterer
árnyékolás-technikai rendszereivel

 Személyre szabható a különféle
műszaki és építészeti megoldásoknak
megfelelően

Tolókeret

Rovarháló roló

Stabil szerkezet nagy, többszárnyas ajtókhoz
vagy teljes üveghomlokzatokhoz.

Praktikus időszakos megoldást kínál.
Ha már nincs rá szükség, a háló eltüntethető a
roló t okjában.
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Fix keret
Meggyőző előnyök első
pillantásra
 Tökéletes méretre igazítás
 Ideális megoldás az ablakokhoz
 Fúrás nélkül felszerelhető
 S
 zéles színválaszték, hogy
bármely ablakkal kombinálható
legyen
 B
 elülről, egyszerűen és gyorsan
fel- és leszerelhető
 R
 edőnnyel és raffstore-ral is
kombinálható
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Szerelésbarát
fix keret
a Schlotterertől.
A rovarok elleni védekezésben használt fix keretek ideális megoldást
jelentenek bármely nyílászáróra. A különböző, egyszerű és felhasználóbarát
szerelési rendszerek minden ablaktípusra illenek, belülről kényelmesen felés leakaszthatóak.

Fogantyú és a rögzítéshez tartozó beakasztófül

Fogantyú és rögzítéshez tartozó beakasztófül rugós kivitelben

Hálótípusok

 Üvegszálas háló
 4PLUS-háló
 Petscreen-háló
 V2A-acélháló
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Nyíló keret
Meggyőző előnyök első
pillantásra
 Kifelé nyíló szimpla- és duplaajtók
 Befelé és kifelé nyíló lengőajtó
 O
 sztó-fogantyúval vagy gomb
fogantyúval működtethető
 K
 ívánság szerint akár rugós
ajtócsukóval is, ha véletlenül
nyitva felejtenénk az ajtót
 A
 széles színválasztéknak
köszönhetően minden ajtóhoz
illeszkedő megoldás
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 R
 edőnnyel és raffstore-ral is
kombinálható

Rugalmas
nyíló keret
a Schlotterertől.
A rovarok elleni védekezésben használt nyíló keretek rugalmas
felhasználási lehetőséget biztosítanak. Különösen alkalmasak
teraszajtókhoz, erkélyajtókhoz és télikertekbe. A zavaró rovarokat kívül
tartják, azzal együtt, hogy kifejezetten állatbarát szerkezetek. A rovarok
elleni védekezés során alkalmazott nyíló keretek kisállat-bejáróval,
valamint befelé és kifelé nyitható lengőajtóval is megvásárolhatóak.

Működtetés gombfogantyúval

Működtetés fogóosztóval

Kisállat-bejáró

Hálófajták

 Üvegszálas háló
 4PLUS-háló
 Petscreen-háló
 V2A-acélháló
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Tolókeret
Meggyőző előnyök első
pillantásra
 Stabil szerkezet
 Egy- vagy többszárnyas rendszer
 Könnyedén nyílik és zárul
 Könnyen mozgatható
 S
 zámos RAL-színben kapható,
színe teljes összhangba hozható a
hozzátartozó nyílászáróval
 R
 edőnnyel és raffstore-ral is
kombinálható
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Helytakarékos
tolókeretek
a Schlotterertől.
A rovarok elleni védekezés során használt tolókeretek tökéletes
megoldást jelentenek nagy felületek és helyhiány esetén – többek között
téli kertekben, erkélyeken, teraszokon vagy loggiák-hoz. A Schlotterer
a rendkívül stabil szerkezetű tolókereteket kívánság szerint egy- vagy
többszárnyas megoldással is elkészíti!

Működtetés kagyló
fogantyúval

Működtetés profilba integrált
fogantyúval

Hálófajták

 Üvegszálas háló
 4PLUS-háló
 Petscreen-háló
 V2A-acélháló
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Rovarháló roló
Meggyőző előnyök első
pillantásra
 Egyszerű használat
 A
 beépített emelőféknek
köszönhetően könnyedén
felgörgethető
 Oldalsó vezetősínek
 Praktikus lécfogantyú
 S
 zámos RAL-színben kapható,
színe teljes összhangba hozható a
hozzátartozó nyílászáróval
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 R
 edőnnyel és raffstore-ral is
kombinálható

Bevetésre készen a
rovarháló rolók!

Kinyit! Becsuk! Kinyit! Becsuk! – ahogy kedvünk tartja. A rovarok ellen
védő rovarháló rolók önálló elemként vagy redőnnyel kombinálva is
megvásárolhatók. A téli hónapok alatt a háló egyszerűen eltüntethető
a redőnytokban, ezzel védve a szerkezetet a széltől és az időjárás
viszontagságaitól. Ideális szezonális megoldás minden ablakra!

Működtetés profilba integrált
fogantyúval

Hálófajták

 Üvegszálas háló
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Háló nélkül

A tökéletes rovarok
elleni védelmi rendszer
ismertetőjele, hogy
láthatatlan.
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4PLUS hálóval
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Új generációs rovarháló
rendszer a Schlotterer magas
minőségű hálóival!
A Schlotterer minden hálófajtájában közös, hogy esélyt sem ad arra, hogy a
rovarok kéretlenül átlépjék a küszöböt. Ezen felül teljes mértékben testre szabható:
a hálótípusok rovar- és pollenek elleni védelemmel, háziállatbarát megoldásokkal
és rendkívüli szakítószilárdsággal rendelhetőek.
A Schlotterer-nél garantáltan megtalálja az Önnek leginkább megfelelő hálót!
Üvegszálas háló
A Schlotterer műanyag-burkolatú üvegszálas hálója
teljesen észrevétlen, kifejezetten stabil és hosszú
élettartamú. Mindemellett jó légáteresztő és a kilátást
egyáltalán nem befolyásolja. Minden rovarháló termékhez
alkalmazható.

4PLUS-háló
Az ultrafinom 4PLUS-szal a Schlotterer egy olyan innovatív
hálómegoldást kínál, amely a rovarok elleni védelem mellett
a polleneket is kizárja a lakásból. Egy speciális rétegbevonat
86%-kal csökkenti a pollenek bejutását a házba! A 4PLUS
innováció sokkal nagyobb fény- és légáteresztő képességű,
mint egy hagyományos, a kereskedelemben kapható
egyéb pollenek ellen védő háló. Az anyag szinte teljesen
észrevétlen és a rovarháló rolón kívül minden rovarháló
termékhez alkalmazható.
Háló speciális követelményekhez
Petscreen-háló
Különösen magas szakító-szilárdságú, háziállatbarát
rovarok elleni védelmi háló. A macska vagy a kutya
nehezen tud kárt tenni benne, de az állatoknak sem
okoz sérülést. Mindemellett a háziállatokkal együtt élő
legkisebb családtagok számára is biztonságot jelent.
Rovarháló rolón kívül minden rovarháló termékhez
alkalmazható.

V2A-acélháló
Funkcionális háló erős igénybevételhez. Rovarok,
rágcsálók, kisemlősök elleni védelem esetén ajánlott,
sokoldalúan felhasználható és könnyen tisztítható termék.
Ennek köszönhetően a háló kiválóan alkalmas magasfokú
higiéniát követelő helyiségekben történő használatra
(pl. üzemi konyhákon). Rovarháló rolón kívül minden
rovarháló termékhez alkalmazható.
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Rovarmentes, friss levegő
pollenallergiások számára is

Standard
üvegszálas
háló

4PLUS

+ 124 %

11.500 l

78,8 %

59 %

+ 33 %

Fényáteresztés
(1/m2/s 30 Pa-nál)

5.130 l

Fényáteresztés

Standard 4PLUS
üvegszálas
háló

Mérés az EN ISO 9237 szerint, +/-5% eltérés lehetséges

Tolókeret 4PLUS-hálóval
17

Sokszínűséget kínálunk
otthona egyéniségének
megteremtésére.
Aligha van különlegesebb tulajdonunk, mint a saját otthonunk. Egy hely,
ahol minden szín, minden ecsetvonás egyéni stílusunk, személyiségünk
és ötleteink kreatív lenyomata. Mindehhez a Schlotterer is széles
színskálával járul hozzá: termékeink kialakításában a színeknek
döntő szerepük van. A Schlotterer saját porszóró berendezésének
köszönhetően csaknem minden színigényt teljesíteni tudunk.

Standard színkeret

RAL 3004

RAL 6005

RAL 6768

RAL 7004

matt
bíborvörös

matt
mohazöld

matt
sötétbarna

matt
jelzőszürke

RAL 7035

RAL 8001

RAL 8003

RAL 8007

matt
fényszürke

matt
okker barna

matt
agyagbarna

RAL 9006
Tiger
68/900709006G
HWG

fényes fehér
alumínium
DM 01

struktur
antik zöld

RAL 9007
Tiger
68/900759007G
HWG

fényes szürke
alumínium
DM 02

struktur
antik szürke

RAL 9016

matt
közlekedésfehér
DM 03

struktur antik
sötétszürke

matt
őz barna
Classic 01
IGP
4201
E75281A3F

Eloxal A6CO-hoz
hasonlító szín
DB 703
Tiger
68/80045DB703F

struktur
sötétszürke metál

Számos egyéb RAL-szín előállítása is lehetséges!
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A nyomtatott szín és az eredeti szín között nyomdatechnikai eltérések lehetnek!

RAL 7016

matt
antracitszürke
RAL 8017

matt
csokoládébarna

A tökéletes kombináció: Rovarok
elleni védelem és árnyékolás-technika
a Schlotterertől.

A Schlotterer már hosszú ideje külső épületgépészeti megoldásokra
specializálódott. Folyamatos innovációinak és magas minőségű
termékeinek köszönhetően Ausztriában piacvezető a külső árnyékolástechnika területén, ezáltal optimális nap- és rovarok elleni védelmi
rendszereket is kínál. A termékek mindegyike kívülre szerelhető, hiszen
csak a külső védelem kínál hatékony és intelligens megoldást.

Intelligens árnyékolástechnika a Schlotterertől
 Nyáron kint tartja a meleget és lehűti
a lakást.

 Télen csökkenti az energiafelhasználást.

 Gondoskodik a vakításmentes
megvilágításról és oda irányítja a
természetes fényt, ahol szükség van
rá.

 Megakadályozza, hogy kíváncsi
szemek pásztázzák otthonunkat,
ezzel csökkenti a betörés kockázatát.

 Egyedi igényekre szabott megoldás,
amely a modern otthontervezés
nélkülözhetetlen része.
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győződjön meg élőben kiemelkedő minőségű
termékeink lehengerlő vonzerejéről!

