
Insektsnät
Njut av frisk luft i lugn och ro 
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Håll oinbjudna gäster utanför

De varma månaderna är fantastiska. Att kunna låta  
dörrar och fönster stå öppna till sent på kvällen är 
en härlig känsla. Och med våra många insektsnäts
lösningar behöver du inte bekymra dig om oinbjudna 
gäster i form av insekter och spindlar. Oavsett om det 
gäller ett fönster eller en dörr finner du en variant, en 
färg och ett uttryck, som matchar din stil och husets 
utseende. I vår värld kan nämligen det estetiska 
förenas med det praktiska.  
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Allergivänligt nät
Lider du eller någon annan i familjen av 
allergi är Luxaflex® insektsnät också ett 
utmärkt val. Vi har tagit fram ett speciellt  
nät, som inte låter pollen tränga igenom, så 
att du kan göra sommarhuset eller hemmet 
pollenfritt inomhus. Det allergivänliga nätet 
kan mot ett pristillägg monteras på fast ram, 
skjut och svängdörr.
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Praktiskt och mycket 
funktionellt
Under sommarmånaderna fungerar terrassen 
som ett skönt extrarum, där dörren alltid står  
öppen. Med en sväng eller skjutdörr med 
insektsnät hindrar du flugor, bin, mygg och 
spindlar från att komma in i huset. Dörrarna  
kan monteras både inom och utomhus och  
är enkla att montera ner under exempelvis 
vintermånaderna. Listerna är som standard 
vita, bruna eller i aluminium och kan mot 
pristillägg levereras i en valfri RALfärg. 

Självstängningsfunktion 
Svängdörren finns både med och 
utan självstängande funktion. 

Praktiska skjutdörrar
De praktiska skjutdörrarna med 
insektsnät har som standard 
lister i vitt, brunt eller aluminium. 
Skenan, vari skjutdörren placeras, 
finns med ett eller dubbla spår.  

Sväng- och 
skjutdörr
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Plisserad elegans
Luxaflex® plissédörrar är en ny och  
spännande lösning när det handlar om 
att hålla insekter utomhus under sommar
månaderna. Den unika plissédörren finns 
med grått eller svart nät, medan listerna 
finns i tre standardfärger – vitt, brunt eller i 
aluminium. Önskar du en speciell färg, som 
matchar husets övriga inredning, levereras 
listerna mot pristillägg i valfri RALfärg. 
Luxaflex® plissédörr kan monteras både 
inom och utomhus och monteras enkelt 
ner under vintern. 

Barnvagns- och rullstolsvänlig
Luxaflex® plissédörrar har en nästan 
platt underskena och är därför både 
barnvagns och rullstolsvänliga. 
Insektsnätet finns i svart och grått. 

Plissédörr
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Diskret avskärmning
Luxaflex® rullgardin med insektsnät  
förenar en modern design med effektiv 
funktion alitet. Den diskreta rullgardinen 
sitter i kraftiga aluminiumprofiler, som 
förlänger hållbarheten. Listerna finns 
som standard i vitt, brunt och aluminium, 
men kan mot pristillägg levereras i valfri 
RALfärg. Detta gör det möjligt att få en 
insektsnätslösning som matchar hemmets 
stil. Rullgardinen kan placeras både  
inom och utomhus – beroende på  
fönstertyp och behov. 

Ljuddämpande upprullning
Det patenterade soft raise 
systemet ger en ljuddämpande 
och mjuk upprullning av rull
gardinen med insektsnät. 

Rullgardin
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Gör det enkelt
Insektsnät på fast ram är en smidig och enkel 
lösning som säkrar att oinbjudna gäster inte 
invaderar huset – speciellt om kvällen, när ljuset 
inomhus fungerar som en magnet på insekter. 
Ramen har fjäderbeslag, som gör det enkelt 
att klicka av och på efter behov. Som standard 
levereras fast ram i vitt, brunt eller aluminium. 
Önskar du en annan färg, kan du mot pristillägg 
välja mellan valfri RALfärg. Till större fönster  
levereras ramen med tvärprofil för extra 
stabilitet. 

Tre olika ramar
Fasta ramar med insektsnät kan 
monteras både inom och utom
hus och finns i tre olika typer. 
Finns också som sidhängd modell, 
som enkelt går att öppna.

Källarfönster
Insektsnät finns också till källar
fönster. Det finmaskade trådnätet 
i rostfritt stål säkrar att enbart ljus 
och frisk luft kommer in. Ramen 
är i aluminium.

Fast ram
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Dra för
- njut av utsikten
Ett fönster är en ram. En ram runt glas, ljus 
och luft men också en ram som omringar 
alla de möjligheter du har för att skapa ett 
vackert hem. 

Vi ger dig inspiration, idéer och all den 
hjälp du behöver för att skapa precis det 
hem du önskar och drömmer om  vi delar 
gärna med oss av vår erfarenhet, kunskap 
och genuina passion för färg, form och 
fönsterinredning. 

Vem har sagt att du inte kan njuta av  
utsikten fast det är fördraget? 

www.kirsch.se
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