INSECTELE RĂMAN
AFARĂ!
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Pe timp de vară, atmosfera placută de seară poate fi preturbată de țânțari sau alte insecte ce
zboară în jurul dumneavoastră si stricând buna dispoziție a familiei. Soluția ideală este aceea de
a folosi plasa antiinsecte. Plasele de insecte sunt o protecție estetică și în același timp extrem
de funcțională împotriva insectelor. În oferta firmei Aluprof sunt disponibile sisteme de plase
antiinsecte cu cadru: fixe, batante, culisante și plasele tip rulou. Datorită acestei diversități, putem
alege plasa de țânțari potrivită pentru fiecare tip de fereastră și de cameră.
Design-ul permite o instalare simplă a plasei de țânțari pe profilele de ferestre și uși. Plasa
antiinsecte MRO se potrivește perfect în cazul ușilor de balcon. În camerele, în care avem nevoie
de o protecție continua, cum ar fi de exemplu dormitor, baie sau camera pentru copii, o soluție
bună ar fi aplicarea plasei de insecte cu cadru fix MRS. Având în vedere faptul, că tamplaria din
aluminiu începe sa joace un rol tot mai important, nu numai în clădiri de birouri sau cele comerciale,
dar și în cladirile de locuit, ne-am decis să adaptam plasele de insecte fixe pentru instalarea lor pe
ferestre din aluminiu. Sistemul MRSZ nu limitează în nici un fel funcționalitatea ferestrei. În cazul
ușilor de ieșire pe terasa soluția ideală este de a folosi plase de țânțari culisante MRP. La rândul
său, bucătăria este un loc ideal pentru a monta plasa antiinsecte tip rulou MZN, al cărei avantaj
este posibilitatea de a o deschide și a o închide în orice moment. Aceasta desigur o vor aprecia cei
care doresc să protejeze pielea copilului lor. Pentru a proteja mansardele am dezvoltat sistemul de
plase antiinsecte MZH, care, datorită utilizării unui cârlig special de prindere, este perfect potrivit
pentru instalarea pe ferestrele de mansardă. O noutate în oferta companiei Aluprof S.A. este plasa
antiinsecte MPH, care a fost proiectată în principal cu scopul de a economisi spaţiu, permițând
astfel, o utilizare optimă a suprafeţei. Sistemul plasei antiinsecte plisate MPH Harmony este cea
mai nouă soluție a companiei Aluprof proiectată în primul rând pentru asigurarea unei economii
de spaţiu.
Plasele antiinsecte Aluprof sunt fabricate din aluminiu și sunt disponibile în mai multe culori, fapt
care permite asortarea produsului cu rama ferestrei și faţada clădirii.
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Plase de insecte cu cadru fix

MRS

Sistemul plasa de insecte cu cadru fix MRS oferă o protecție excelentă împotriva
insectelor. Plasa de insecte poate fi conectată cu ajutorul colțarilor interiori din aluminiu,
prin sertizare sau cu prindere mecanică cu șurub. Puteți alege, de asemenea, colțari
exteriori din plastic, disponibili într-o gamă largă de culori. Sistemul este compatibil
cu majoritatea profilelor de ferestre. Avem în oferta, de asemenea, coltari interiori
cu posibilitate de reglare a unghiului. Pentru instalare oferim cârliguri în cinci dimensiuni
diferite. Cadrul profil este fabricat din profil din aluminiu extrudat robust, cu o formă
modernă, vopsit cu pulbere. Profilul este oferit în două variante: cu "aripioară" adiacent
cu rama ferestrei și fără "aripioara", cu așezare pentru garnitură perie, aplicabil în cazul
ferestrei încăstrate complet.

Durabilitate și rezistență pentru mai multi ani
36

SISTEME DE PLASE CU CADRU

Cadrul cu colțar interior
cu unghi reglabil, care facilitează
fabricarea plasei de insecte
cu forme neregulate.

Cadrul cu colțar interior
și canal pentru perie
în versiune cu etanșare
laterală.

Cadrul cu colțar
exterior din plastic.

Cadrul cu colțar exterior din plastic
în versiune cu etanșare laterală.

Confortul
operatorului
Design și utilitate

Gama de culori

Plasa de insecte cu cadru fix este montată pe partea exterioară a ramei ferestrei. Prin folosirea
cârligelor rotative non-invazive, plasa de insecte poate fi montată și demontată ușor,
menținând funcționalitatea completă a ferestrelor.
Oferta include o gamă largă de plase antiinsecte, inclusiv o plasă antialergică care, datorită structurii
speciale a materialului nu permite pătrunderea polenului de flori, plasă de oțel, care oferă protecție
împotriva rozătoarelor, plasă de aluminiu durabilă și plasă care asigură o transparență mai mare
comparativ cu cele utilizate în mod standard.
O gamă largă de culori din paleta standard permite satisfacerea nevoilor celor mai exigenți clienți.
Straturile de culori, în funcție de cererea clientului, sunt realizate folosind următoarele metode:
vopsire cu pulbere sau Decoral.
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Plase de insecte cu cadru fix

MRSZ

Sistemul plasa de insecte cu cadru fix MRSZ este o soluție concepută pentru utilizarea
pe ferestre din aluminiu. Aceste plase sunt caracterizate printr-o estetică deosebită și
detalii de înaltă calitate. Toate componentele MRSZ sunt fabricate din aluminiu extrudat,
care asigură rezistența la agenții atmosferici, și garantează o utilizare fiabilă a produsului
pentru mai mulți ani. Cadrul plasei de insecte poate fi conectat cu ajutorul colțarilor
interiori din aluminiu, sertizați sau cu prindere mecanică cu șurub. Utilizarea plasei de
insecte nu limitează în nici un fel funcționalitatea ferestrei. Cârligele de ancorare ale
plasei de insecte funcționează cu toate sistemele de ferestre oferite de firma Aluprof.

Instalare ușoară
38

SISTEME DE PLASE CU CADRU

Cadrul cu colțar interior din aluminiu
sertizat sau cu prindere mecanică.

Cârlig superior pentru o ancorare
ușoară a plasei în partea superioară
a cadrului, care este echipat
suplimentar cu o garnitură cu perie,
care asigură etanșeitate.

Suport de fixare, care facilitează
montarea plasei de insecte ușor
și rapid pe rama ferestrei.

Cârlig inferior pentru ancorarea
ușoară a plasei în partea
inferioară a cadrului.

Confortul
operatorului
Design și utilitate
Gama de culori

Cadrul plasei de insecte poate fi conectat cu ajutorul colțarilor interiori din aluminiu, sertizați sau
cu prindere mecanică, ceea ce îl face estetic si să se potriveasca la culoare cu rama ferestrei (poate
fi vopsit in orice culoare RAL). Utilizarea plasei de insecte cu cadru nu limitează în nici
un fel funcționalitatea ferestrei.
Instalarea simplă și rapidă a sistemului pe rama ferestrei este oferita de un suport special de montare.
Cârligele plasei de insecte funcționează cu toate sistemele de ferestre oferite de firma Aluprof.
O selecție largă de culori din gama standard permite satisfacerea nevoile celor mai exigenți clienți.
Straturile de vopsea, în funcție de cererea clientului, sunt realizate folosind următoarele metode:
vopsire cu pulbere sau Decoral.
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Plase de insecte batante

MRO

Sistemul plase de insecte batante protejează perfect spațiile interioare împotriva
accesului insectelor, în același timp, sunt perfect compatibile cu ușile de balcon. Profilul
cadrului plasei de insecte are o formă rotunjită care se potrivește perfect cu ramele
ferestrelor utilizate în prezent. Cadrul plasei este conectat cu colțari interiori din
aluminiu, care rigidizează în mod semnificativ întreaga structură. Există, de asemenea,
posibilitatea de a alege modul, în care să se conecteze profilele cu colțari , prin sertizare
sau prin prindere mecanică. Armarea suplimentară cu un profil de conectare permite
fabricarea cadrului de dimensiuni mai mari. Mai mult decât atât, în jurul cadrului este
așezată o garnitură cu perie, care asigură etanșeitate suplimentară.

Estetică și detalii de înaltă calitate
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SISTEME DE PLASE CU CADRU

Balamaua cu auto-închidere
și cu ajustare a tensiunii arcului, folosind
cheia hexagonală. Există posibilitatea
de înșurubare a balamalei în două planuri.
Soluția adoptată este protejată prin brevet.

Disponibile în două variante de deschidere:
cu mâner ergonomic și estetic sau cu profil
special de conectare , care permite deschiderea
și închiderea plasei de insecte, atât din interior
și din partea exterioară a cadrului.

Cadrul plasei se instalează ușor prin aplicarea
colțarului interior cu șuruburi.

Două dimensiuni de placi de umplere
în partea inferioară a cadrului, care
protejează plasa împotriva deteriorarii
în timpul deschiderii.

Confortul
operatorului

Plasa de insecte este fixată pe rama ferestrei sau glafului cu ajutorul balamalelor, care au un sistem
de tensionare patentat, foarte ușor de utilizat si sistem de auto-închidere. În plus, există posibilitatea
de montare a cadrului plasei de insecte pe o structură independentă.

Design și utilitate

În versiunea standard, plasa de insecte este prevăzută cu un mâner pentru deschidere și cu magneți
care o mențin în poziția închis. Alternativ se poate aplica o versiune cu profil de conectare cu secțiune
specială. Datorită formei moderne, acesta acționează ca un mâner, care suplimentar permite
deschiderea și închiderea plasei de insecte atât din partea interioară și exterioară a cadrului.
În partea inferioară a cadrului se află placă de umplere, care în timpul deschiderii plasei protejează
plasa împotriva deteriorării.

Gama de culori

O selecție largă de culori din gama standard permite satisfacerea nevoilor celor mai exigenți clienți.
Straturile de vopsea, în funcție de cererea clientului, sunt realizate folosind următoarele metode:
vopsire cu pulbere sau Decoral.
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Plase de insecte culisante

MRP

Sistemul de plase de insecte cu cadru culisant protejează spațiile interioare împotriva
insectelor și este folosit în balcoane cu geamuri cu deschideri mari, terase și grădini
de iarnă. Cadrul plasei se deplasează între șina superioară și cea inferioară. În partea
de jos este aplicat un mecanism de rulare care permite ajustarea lină a unghiului
fiecărui cadru. Armarea suplimentară, instalată printr-o conexiune de tip snap, permite
fabricarea cadrului cu dimensiuni mai mari. Cadrul și şinele sunt fabricate din profile din
aluminiu extrudat si robust, cu o formă modernă, acoperit cu un strat de vopsea, care
are o rezistență ridicată la abraziune și intemperii. Forma profilului principal a plasei
de insecte elimină necesitatea unor mânere suplimentare. Cadrul plasei de insecte
se montează cu colțari interiori. Prin aplicarea șinei rulante cu înălțime scazută
funcționează perfect și cu ușile culisante.

Utilizare confortabilă
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SISTEME DE PLASE CU CADRU

Posibilitatea de instalare
a plasei în trei rânduri.

Ghidajul cadrului - scopul acestuia este de
a poziționa și în același timp de a preveni
ieșirea acestuia de pe canal.

Cadrul plasei de insecte se montează
cu colțari interiori,care sunt caracterizați
prin durabilitatea si estetica lor.

Profilul de întarire suplimentară a plasei
de insecte este montat prin intermediul
unei conexiuni cu click. Datorită acestuia,
puteți mări într-un mod rapid și ușor
suprafața unui cadru.
Fiecare cadru al plasei
de insecte este etanșat
cu o garnitură tip perie.

Confortul
operatorului
Design și utilitate

Gama de culori

Prin aplicarea șinei rulante cu înălțime scazută
se permite funcționarea lor cu uși glisante
cu așa numitul "prag scăzut".

Plasa de insecte cu cadru culisant este montată direct pe rama ușilor . O gamă largă de șine rulante
permite instalarea de plase de insecte în diferite variante, pe toate tipurile de ferestre
si uşi cu garanţia funcţionarii eficiente împreună cu sistemele de rulouri.
Design-ul atent al plaselor și materialelor selectate în mod corespunzător oferă o protecție eficientă
împotriva insectelor, menținând în același timp accesul luminii și al aerului.
Fiecare cadru al plasei de insecte este etanșat cu o garnitură perie. Sistemul utilizează,
de asemenea, o frână de încetinire și bară de protecție.
O selecție largă de culori din gama standard permite satisfacerea nevoilor celor mai exigenți clienți.
Straturile de vopsea, în funcție de cererea clientului, sunt realizate folosind următoarele metode:
vopsirea cu pulbere sau Decoral.
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