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Rovarmentes belső terek

Erős, mégis észrevétlen

Pollenekre érzékenyeknek is

Rovar- és pollenvédelmi rendszerek



Személyre szabott színek és formák.

Tökéletes rovarvédelem 
jobb átláthatósággal és 
légáteresztőképességgel.
Az új, jobb átláthatóssággal rendelkező hálónk 
megszámlálhatatlan előnyt nyújt.

Őskori védekezés vegyszerrel? Ebből köszönjük, nem kérünk!

A nyitott ablakú kivilágított helyiségek a rovarok számára hatalmas vonzerőt jelentenek. Nagyon sokan 
olyan vegyszereket használnak a parányi kellemetlenkedők ellen, mint a szúnyogírtó spray, vagy 
elektromos szúnyogriasztó. Ezek a vegyszerek főleg a gyermekek egészségére lehetnek ártalmasak. 
A károsanyagmentes, hatásos, tartós alternatívát az IGI rovarvédelmi rendszereink jelentik.

IGI rovarháló rendszereink keretei porszórt, húzott alumínium-
profilokból készülnek

  masszívak,

 korrózióállók,

 hosszú időn keresztül használhatóak, 

 nem utolsó sorban könnyűek és kőnnyen kezelhetőek.

Az alumínium profilok számos RAL-színben szállíthatók. A 
formát személyre szabottan, egyéni ízlésnek megfelelően, 
méretre gyártjuk. Lehet háromszög-, négyszög-, sokszög 
formájuk, vagy kör-, szegmens-, kosáríves alakjuk is. 

„ÚJ“ üvegszálból készült háló:

  Fekete színe miatt jobb átláthatóságot biztosít. 

  Műanyagbevonattal ellátott üvegszálháló.

  Jó légáteresztőképesség.

  Jobb átláthatóság.

  Bármelyik IGI termékhez alkalmazható.

Nemesacélból készült háló:

  Magas igénybevétel esetén tökéletes.

  Mindenféle rovarok, rágcsálók és kistestű 
emlősök ellen védelmet nyújt.

  Még a házimacskák sem tudják megrongálni.

  Minden rovarháló termékhez kérhető, a rolós 
rovarháló kivételével.

További rovarhálóink:4PLUS hálónk előnyei:

  Rovar és pollen elleni védelem. 

 Zavartalan kitekintés a szabadba.

  Fényáteresztő képessége 33%-kal jobb, mint egy 
hagyományos hálóé.

  Jobb légáteresztőképesség: dupla annyi levegőt 
enged át, mint egy hagyományos üvegszálból ké-
szült háló, és négyszer annyit, mint egy a kereske-
delmi forgalomban beszerezhető pollenháló.

  A speciális bevonata 86%-kal csökkenti a 
bejutó pollenek mennyiségét. 

  Nyári éjszakákon különösen hatékonyan 
szellőztethet, így gyorsan csökkenthető a 
belső terek hőmérséklete.

  Minden rovarháló termékhez használható,  
a rolós rovarháló kivételével.

Fényáteresztő 
képesség

Vizsgálat az EN ISO 9237 szerint, +/-5 % eltérés megengedett 

Légáteresztő képes-
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Kilátás 4PLUS rovarhálóvalRovarháló nélküli kilátás Kilátás hagyományos hálóval

Már első ránézésre is szembetűnő, hogy milyen jól át lehet látni a 4PLUS hálón. Teljesen észrevétlen marad (középső kép). 
A finomszövésű és szakadásbiztos High-Tech szál sokkal jobb átláthatóságot biztosít, mint a hagyományos üvegszálból 
készült háló (jobb kép). Ha azzal a képpel hasonlítjuk össze, ahol egyáltalán nincs rovarháló (bal oldal), akkor észrevehetjük, 
hogy elhanyagolható a különbség. A 4PLUS rovarháló bizonyítottan akár belülről, akár kívülről nézve alig észlelhető.      
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Folyamatosan szaporodik az allergiás megbetegedések száma. 

A 4PLUS javítja az életminőséget.

A pollenvédelem hatása tudományosan is igazolt.

Friss, rovarmentes levegő 
a pollenalergiában
szenvedők számára is.
Kora tavasszal, amikor a levegőben megjelennek az első pollenek 
sok erre allergiás ember megtorpan. Nem nyithatok ablakot, nem 
szellőztethetek! A mi finomszövésű, speciális bevonattal ellátott 
4PLUS hálónk segít ezen a problémán, mert a rovarháló egyben 
a pollenek bejutását is megakadályozza.

Nagyjából minden negyedik ember allergiás betegségben szenved, s a tendencia 
nem változik. Legtöbbjük a pollenekre allergiás. Az allergia tünetei, a tüsszentés, az 
orrfolyás, és a viszkető szemek megnehezítik mindennapjaikat. A szénanáthában 
szenvedő embereknek, nyitott ablaknál lehetetlen az igazán pihentető alvás. 

4PLUS hálónkkal az allergiás betegek is szabadon lélegezhetnek. Egyértelműen javul a 
komfortérzetük, hisz napközben több fény jut be, a kilátás pedig optimális. Éjszaka is 
lehet szellőztetni, mert a levegő pollenek nélkül árad a belső térbe, kellemesen lehűtve azt. 
Egész éjszaka zavartalanul aludhatnak, s a következő reggel kipihenten ébredhetnek.

Az Európai Allergiakutató Alapítvány (ECARF) szerint a 4PLUS háló hatékony védelmet biztosít a 
levegőben található pollenek ellen:

Ha a különösen jó átláthatósággal rendelkező 4PLUS pollenszűrő hálót (középső kép) a hagyományos pollenszűrő hálóval hasonlítjuk össze  
(jobb kép), a különbség akkora, mint éjszaka és nappal között. A 4PLUS pollenszűrő háló, a kereskedelemben kapható egyéb pollenszűrő  
hálókkal szemben több pollent szűr ki a levegőből, emellett különösen jó fény- és légáteresztő képességgel rendelkezik és nem tömődik el.  
Az átláthatóság elképesztő, alig lehet megkülönböztetni egymástól azt a nyílászárót, ami elé 4PLUS hálót szereltek fel attól, ahol nincs ilyen.

„A megvizsgált anyag nagyon magas hatékonysággal fékezi 
meg a levegőben található pollenek bejutását. A rendelke-
zésre álló adatok alapján a pollenvédelemmel bíró háló sok 
pollenallergiában szenvedő beteg számára hatékony védel-
met biztosít a levegőben található pollenekkel szemben.“ A 4PLUS háló rengeteg levegőt átenged.

Ma: fellélegzünk. Idegesítenek a rovarok.  ... és a pollenek is.

 ... és a pollenek 86%-át megszűri. Itt nézheti meg a filmet.

Filmsorozatunk: Történetek 
fényről és árnyékról.

Kilátás a hagyományos pollenszűrő hálóvalKilátás 4PLUS pollenszürő hálóvalPollenszűrő háló nélküli kilátás

dupla annyit !

Történetek 
      fényrő l és 
  árnyékról.
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IGI Fix keretek IGI Toló ajtók

IGI RolóIGI Nyíló keret

Előnyök első pillantásra: Előnyök első pillantásra:

Előnyök első pillantásra:Előnyök első pillantásra:

Hálótípusok:

Hálótípusok:

Hálótípusok: 

Hálótípusok: 

  Különösen alkalmas ablakokhoz.

  Fúrás nélkül felszerelhető.

  Méretre készül.

  A különböző beakasztó fülek min-
den ablaktípushoz passzolnak.

  Ideális választás különösen nagy 
felületeknél, ill. olyan helyeken,  
ahol helyszűke van.

  Masszív, időtálló kivitel.

  Egy- és többszárnyú kivitelben  
is készítjűk.

  Kialakítása könnyen igazítható az 
építészeti adottságokhoz.

  Különösen alkalmas ablakokhoz.

  Működtetése gyerekjáték.

  Lágy feltekerés a beépített féknek 
köszönhetően.

  Ha nincs rá szükség (pl.: télen) 
eltűnik a dobozában. 

  Az árnyékolóval együtt rendszerként 
is alkalmazható. 

  Ideális választás, ha nyíló ajtó  
elé szeretnénk rovarhálót.

  Alapkivitelben kifelé nyílik, de 
kérésre befelé nyíló változat is 
rendelkezésre áll.

  Egy- vagy kétszárnyú kivitelben  
is rendelhető.

 Üvegszálból készült háló.

  4PLUS pollenszűrő háló.

  Nemesacél háló.

  Üvegszálból készült háló.

  4PLUS pollenszűrő háló.

 Nemesacél háló.

  Üvegszálból készült háló.

  Üvegszálból készült háló.

   4PLUS pollenszűrő háló.

  Nemesacél háló.

  A helyiség belsejéből könnyen  
le- és felakasztható. 

  Számos RAL-színben kapható, 
színe teljes összhangba hozható 
a hozzá tartozó nyílászáróval.

  Huzatbiztos kivitel.

  Kétoldali megvezetés.

  Praktikus zárósín, fogórésszel.

  Az alsó kefék távol tartják a  
csúszó-mászó rovarokat.

  Számos RAL-színben kapható, 
színe teljes összhangba hozható  
a hozzá tartozó nyílászáróval.

  A működtetés szárnyosztó fogan-
tyúval történik.

  Ha el szeretnénk kerülni, hogy 
véletlenül nyitva maradjon, rendel-
hetjük ajtócsukóval is. 

  Számos RAL-színben kapható,  
színe teljes összhangba hozható  
a hozzá tartozó nyílászáróval.

  A süllyesztett fogantyú egyszerű 
nyitást és zárást tesz lehetővé.

  A keretprofilban elhelyezett gör-
gőknek köszönhetően könnyen 
mozgatható.

  Számos RAL-színben kapható, 
színe teljes összhangba hozható  
a hozzá tartozó nyílászáróval.
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www.schlotterer.hu

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

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

office@schlotterer.at

ARTO zsalugáterek
Betörés elleni védelem.

Ismerkedjen meg 
még több innovatív 
termékünkkel.

VORO Előtét redőnyök és raffstore-ok a 
tökéletes betekintés elleni védelem jegyében.

RESA redőnyök, raffstore-ok
Ideális választás új építésű épületekhez.

RAFF S Raffstore-ok az 
energiatakarékosság jegyében.


