Insektsnät
Njut av frisk luft i lugn och ro, året runt

DISKRET DESIGN

Andas frisk luft
– utan pollen
och insekter

Den diskreta designen
är självklart ett stort plus.
Knappt märkbar gör Luxaflex®
Insektsnät ett utmärkt jobb, så
att du kan njuta av frisk luft i
lugn och ro.

Myggnät, insektsnät, pollennät, nätgardin...
Kärt barn har många namn, heter det ju. Det
de har gemensamt är att de går under samlingsnamnet Insektsnät och måttanpassas efter just
dina fönstermått, eller dörrmått för den delen. Hela
idén med insektsnät är att hålla småkryp ute, och
då är passform och kvalitet A och O.

3 ABSOLUTA FÖRDELAR
•
•
•

Perfekt passform
Många valmöjligheter
Hög kvalitet

SuperNova rullgardin med insektsnät
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INSEKTSNÄT FÖR BÅDE FÖNSTER OCH DÖRR
I Luxaflex® kollektion finns insektsnät som
rullgardin, i fast ram eller som plissé till dörr och
fönster. I stort sett alla modeller går att montera
både in- och utvändigt. Dessutom kan de
plockas ner under vintermånaderna och enkelt
sättas upp igen till sommarsäsongen.

Våra olika modeller med insektsnät passar
lika bra till stora och små fönster som vanliga
ytterdörrar och altandörrar. Dessutom har vi
lösningar för både inåtgående och utåtgående
fönster.

VIKTEN AV
ATT VÄDRA UT

Plissédörr med insektsnät

SuperNova rullgardin med insektsnät
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Ditt välbefinnande hänger
ihop med inomhusluften. Är
luften frisk och fräsch, mår vi
så mycket bättre. Luxaflex® har
moderna insektsnät till både
fönster och dörrar, så att du kan
vädra hur mycket du vill, utan
att oroa dig för pollen, mygg
eller andra kryp.
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NÄT AV HÖG KVALITET
Oavsett modell håller Luxaflex® Insektsnät en
hög och stabil kvalitet med infraröd svetsning.
Standardnätet har 7x6 maskor per cm2, vilket
ger ytterst små hål på 1,44 mm2, som håller de
flesta småkryp ute.
Därutöver finns två finmaskade nät: Poll-tex®, som
stoppar hela 97% av björkpollen och 100% av
gräspollen, och ClearViewtm med tunna trådar för
bättre utsikt och luftgenomströmning.

POLL-TEX® ALLERGINÄT
Lider du av allergi? Med vårt specialtillverkade nät kan även du som gräsoch björkallergiker njuta av frisk luft.

FRISK LUFT OAVSETT
RUM OCH FÖNSTER
Vädra ut ett varmt och fuktigt
badrum, utan att få besök av
spindlar och andra småkryp. Vår
fasta ram Flex kan du låta sitta
kvar i karmen, oavsett om ditt
inåtgående fönster är öppet
eller stängt.
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Poll-tex® nätet finns till rullgardin
SuperNova och fasta rammar.

Fast ram Flex med insektsnät
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MATCHA FÄRGEN
MED HEMMET
Luxaflex® Insektsnät finns i grått och svart, och våra
två specialnät, ClearViewtm och Poll-tex®, i svart.
Dessutom kan du välja vitt nät till vår plisségardin.
Profilerna, det vill säga kassett och lister, går att
få i valfri RAL-färg för att matcha huset i övrigt.
Standardfärgerna, beroende på modell, är vit, beige,
alu, antracitgrå och svart.

VIT
RAL 9010

BEIGE
RAL 9001

ALU
RAL 9006

ANTRACIT
RAL 7016

SVART
RAL 9005

TVÅ GARDINER I EN
Det plissérade insektsnätet
går att få med Luxaflex® Dag &
Natt gardin – en modell som
kombinerar en mörkläggande
väv med en transparent.

Plissédörr med insektsnät

Modell Dag & Natt med insektsnät
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VÅRA OLIKA MODELLER

PLISSÉDÖRR

Luxaflex® Insektsnät finns i fyra olika modeller.
Hos någon av våra många återförsäljare kan du
fördjupa dig i de olika modellerna, och hitta din
favorit.

Fungerar likt en vikdörr och tar inte upp nämnvärt
med plats i öppet läge när dörren inte används. Skena
upptill och en platt bottenlist nertill som eliminerar
snubbelrisken. Finns både som enkel och dubbel
plissédörr. Kan monteras både in- och utvändigt.

RULLGARDIN SUPERNOVA
Med kassett och diskreta sidolister. Placeras
med fördel bakom en annan gardin i ditt fönster
och används bara när fönstret är öppet. Finns
även med Poll-tex® och ClearViewtm. Rullgardin
SuperNova passar vanliga och lutande fönster
och kan monteras både in- och utvändigt.

FASTA RAMAR
Luxaflex® fasta ramar med insektsnät finns
i två olika modeller; Flex och Classic.
Flex kläms fast i fönsterkarmen med fjädrande stift,
perfekt för inåtgående fönster som t.ex. vippfönster.
Classic monteras med vridbeslag eller gångjärn och
magnet där det senare gör att modellen även kan
sidomonteras. Kan monteras både in- och utvändigt
och passar även lutande fönster.

PLISSÉGARDIN
Sitter i en fast ram och passar både vanliga
fönster och takfönster. Du höjer och sänker
nätgardinen med ett litet handtag i underlisten.
För invändig montering.

Båda rammodellerna kan göras i storlekar upp till 2,5 m2
och finns både med Poll-tex® och ClearViewtm nät.
Fast ram Classic med insektsnät
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design.

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med
en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer
som förstärker skönheten i varje rum, varje dag
– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti.
The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se
Vägledning

Konsultation

Skräddarsytt

Montering

Tillsammans med din Luxaflex®
återförsäljare lär du känna
produkterna och får inspiration att
hitta rätt fönsterinredning till ditt
hem.

Du får hjälp med att t.ex. mäta dina
fönster och få råd om ljusinsläpp
och mörkläggning.

Dina gardiner är skräddarsydda och
handgjorda ned in i minsta detalj.

Låt en auktoriserad återförsäljare
för Luxaflex® installera och montera
ditt system, så vet du att det blir
professionellt gjort.
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