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Prostory bez hmyzu

Robustní a neviditelné

I pro alergiky na pyly

Systémy na ochranu proti hmyzu a pylům



Individuální barvy a tvary.

Dokonalá ochrana před  
hmyzem s nejlepší průhledností 
a propustností světla.
Naše nové, vysoce průhledné sítě nabízí 
nepřehlédnutelné výhody.

Chemické repelenty? Ne, děkuji.

Osvětlené místnosti a otevřená okna - dokonalá pozvánka pro hmyz. Aby se lidé před těmito malými otravný-
mi tvory chránili, používají různé chemické prostředky, jako spreje proti hmyzu, nebo zástrčky proti komárům. 
Ty přitom mohou být zdraví škodlivé, obzvlášť pro děti. Naše ochranné systémy proti hmyzu IGI jsou trvalou a 
účinnou alternativou bez škodlivých látek.

Rámy našich ochranných systémů proti hmyzu IGI jsou 
vytvořeny z práškovaných, protlačovaných hliníkových profilů.
Jsou

  robustní,

 odolné proti korozi,

 dlouho trvanlivé 

 a především lehké.

Profily jsou k dostání v mnoha RAL barvách. Tvar se vyrábí na 
míru podle Vašeho přání, ať už si přejete trojúhelník, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník, kulatý, segmentový nebo oválný oblouk.

Síť ze skelných vláken NOVINKA:

  Vysoce průsvitné díky černé barvě sítě

  Ze skelného vlákna obaleného plastem

  Dobrá propustnost vzduchu

  Nejlepší průhled

  Vhodné pro všechny produkty IGI

V24 ocelová síť:

  Dokonalé pro zvýšené zatížení

  Ochrana proti hmyzu, hlodavcům  
a malým savcům

  Ani kočky nezanechají žádné stopy

  Vhodné pro všechny produkty  
IGI kromě rolet

Další sítě pro naši ochranu proti hmyzu.

Co umí naše síť 4PLUS:

   Chrání před hmyzem a pyly

  Nerušený výhled ven

  Zvýšená propustnost světla: o třetinu více než u 
běžné sítě ze skelných vláken

  Zvýšené proudění vzduchu: dvakrát více než u 
běžné sítě ze skelných vláken, 4 krát více než u 
běžně dostupných sítí na ochranu proti pylu

  Speciální povrchová vrstva snižuje 
průnik pylu o 86%

  V létě výrazně efektivnější ochla-
zení při nočním větrání

  Vhodné pro všechny produkty na 
ochranu proti hmyzu, kromě rolety

Propustnost světla

Standardní 
skleněné 
vlákno

Měření podle EN ISO 9237, možné odchylka +/– 5% 
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Výhled se sítí 4PlusVýhled bez ochranné sítě proti hmyzu Výhled s běžnou sítí

Na první pohled je vidět, jak výrazně je síť 4PLUS průhledná, téměř neviditelná (obrázek uprostřed. Ultra jemná high-
tech vlákna odolná proti přetržení nabízí výrazně lepší průhled, než běžná síť ze skelných vláken (obrázek vpravo). Ve 
srovnání s obrázkem bez sítě proti hmyzu (zcela vlevo) není viditelný téměř žádný rozdíl, což dokazuje, že síť 4PLUS je 
téměř neviditelná jak zvenčí, tak zevnitř.
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Alergie jsou na vzestupu.

4PLUS zlepšuje kvalitu života.

Vědecky prokázaný efekt ochrany před pyly.

Čerstvý vzduch 
bez hmyzu i pro 
alergiky na pyly.
Jakmile začnou na jaře létat první pyly, znamená to pro mnoho 
alergiků: zavřít okna, zákaz větrání! Naše ultra jemná síť 4PLUS 
potažená speciální vrstvou to změní a promění síť na ochranu proti 
hmyzu v bariéru proti pylům.

Zhruba každá čtvrtá osoba trpí nějakou alergií. A tendence je stoupající. Většina 
alergiků reaguje na pyly. Symptomy jako kýchání, ucpaný nos a svědění očí 
výrazně snižují kvalitu života. Kvalitní spánek u otevřeného okna je pro člověka se 
sennou rýmou téměř nemožný.

S naší síťkou 4PLUS mohou alergici konečně volně dýchat. Výrazně stoupá 
jejich komfort bydlení: Přes den prochází do místností více světla a výhled ven 
je optimální. Noční větrání je opět příjemné, neboť vzduch bez pylů může opět 
cirkulovat a ochlazovat místnosti. Můžete tudíž krásně a nerušeně prospat celou 
noc a ráno se probudit odpočati.

Evropská nadace pro výzkum alergií ECARF (European centre for Allergy Research Foundation) 
testovala síť 4PLUS ohledně její ochrany před pyly a zjistila:

Rozdíl jako mezi dnem a nocí: obzvlášť průhledná síť 4PLUS proti pylům (obrázek uprostřed) filtruje ve srovnáním s běžnou sítí na ochranu 
proti pylům (obrázek vpravo) více pylů ze vzduchu a propouští navíc extrémní množství světla a vzduchu. Průhled je fenomenální, síť 4PLUS ve 
srovnání s výhledem bez ochrany (obrázek vlevo) téměř nerozeznáte.

„Testovaný materiál vykazuje jako bariéra proti pylům lé-
tajícím ve vzduchu velmi vysokou efektivitu. Podle dostup-
ných údajů je síť na ochranu proti pylům schopná mnoha 
alergikům na pyly poskytnout efektivní ochranu před pyly 
vnikajícími spolu se vzduchem.“ 4PLUS propouští velké množství 

vzduchu.

Dnes: vydechnout. Komáři jsou protivní. A pyly také.

A odfiltruje 86% pylů. Tudy se dostanete 
k filmu.

Filmová řada: Příběhy o 
světle a stínu.

Výhled s běžnou sítí na ochranu proti pylůmVýhled se sítí 4PlusVýhled bez ochranné sítě proti hmyzu
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Rozpínací rám IGI Posuvný rám IGI

Roleta IGIOtočný rám IGI

Přehled výhod: Přehled výhod:

Přehled výhod:Přehled výhod:

Druhy sítě: Druhy sítě:

Druhy sítě:

Druhy sítě:

  Obzvlášť vhodné do oken

  Není nutné vrtání

  Vyrobeno na míru

  Díky variabilnímu úhlu závěsu 
použitelné pro všechny typy 
oken

  Obzvlášť vhodné pro velké plochy, 
nebo v případě nedostatku místa

  Masivní pevná konstrukce

  Jedno nebo vícekřídlový systém

  Možnost individuálního sladění s tech-
nickými/architektonickými prvky

  Obzvlášť vhodné do oken

  Snadná obsluha

  Pozvolné navíjení díky  
zabudované brzdě

  Když se nevyužívá zmizí v ochran-
ném boxu rolety (např. v zimě)

  Kompletní systém

  Obzvlášť vhodné pro vstupní 
dveře

  Otevírání ven (na přání i otevírání 
dovnitř)

  Jedno křídlo (na přání k dostání i 
jako dvoukřídlové dveře)

  Síť ze skelných vláken

  Síť 4PLUS na ochranu proti pylům

  V2A ocelová síť

  Síť ze skelných vláken

  Síť 4PLUS na ochranu proti pylům

  V2A ocelová síť

  Síť ze skelných vláken

  Síť ze skelných vláken

  Síť 4PLUS na ochranu proti pylům

  V2A ocelová síť

  Pohodlná možnost zavěšení 
zvenčí i zevnitř

  K dostání v mnoha barvách 
RAL a tudíž ideální možnost 
barevného sladění s okny

  Výroba na míru

  Boční vodicí kolejničky

  Praktická úchytová prohlubeň

  Zakončovací kartáč na spodní 
straně zastaví lezoucí hmyz

  K dostání v mnoha barvách 
RAL a tudíž ideální možnost 
barevného sladění s okny

  Obsluha: Tyčový úchyt

  Na přání i se zavíračem dveří proti 
nechtěnému otevření

  K dostání v mnoha barvách RAL 
a tudíž ideální možnost barevného 
sladění s okny

  Decentní úchytová prohlubeň 
pro snadné otevírání a zavírání

  Snadno pohyblivé, díky 
kladkám pohybujícím se ve vo-
dicích kolejničkách v rámovém 
profilu

  K dostání v mnoha barvách 
RAL a tudíž ideální možnost 
barevného sladění s okny
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Objevte další  
naše inovativní  
produkty.

RESA Nadokenní rolety/vnější žaluzie. 
Ideální pro novostavby.

VORO Předokenní vnější rolety/žaluzie.
Dokonalá vizuální ochrana.

RAFF S Venkovní žaluzie. 
Úspora energie.

ARTO Okenice.
Ochrana proti vloupání.

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet, Austria  

T: +43 6245 85591-100
F: +43 6245 85591-9100 

office@schlotterer.at


