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Za čím si stojíme? Vaše výhody

Neustálé zlepšování a vývoj našeho sortimentu vede k inovativním
metodám DIY-sortimentu v oblasti ochrany proti hmyzu a tím

posiluje Vaše pozice v tvrdé konkurenci.

Četné patenty jsou důsledkem našeho inovačního managementu.
Vaše podněty, naše nápady a prakticky orientovaný vývoj podporuje 

a chrání úspěch společnosti.

Cíleně orientovaná práce, kvalifikovaný personál a efektivita jsou
znaky naší výkonnosti. Vídíme také šanci pro naše zákazníky,

kdy získávají rozhodující konkurenční výhody.

Přínos člověka a přírody. Našim cílem je vytvořit
prostřednictvím naší činnosti trvalé hodnoty pro naše

zákazníky a přispět ke zdravému a čistému životnímu prostředí.

Naše výkonové centrum Váš růst

Naše inovace
Vaše konkurenční 

výhody

Na základě důkladné znalosti trhu a ochoty učit se jsme se stali 

specialisty v našem sortimentu.

Váš úspěch
Kompetence

díky specializaci

Naše ochrana životního
prostředí

Vaše udržitelnost 
rozvoje
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... pro snadnější život

2



Čím se vyznačují naše produkty

 easyHOLD-rozpěrné uchycení

 easyCONNECT - spojka

 easyCLIP - pero proCONNECT - spojka

 easySTOP - systém

str. 25

str. 29

str.  9

str. 27str. 11

str. 29str. 27str. 13

Pojistěte si svůj náskok proti konkurenci

D louhá 
životnost  
Žádné 
kompromisy 
v kvalitě. 

Moderní 
forma  

Funkčnost a
vzhled v souladu.

J ednoduchost  
Snadné použití
a montáž.

I novace 
Vývoj produktů
v Německu.

Vývoj a design
v Německu

str. 11str.  9
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Naše nová aplikace barevného uspořádání
Barva obalu rychle a přesně navede uživatele ke správnému produktu.

Náš systém značení kvality
Jednotlivé výrobky jsou dále jasně rozděleny dle ceny, výkonu a označením 
prémiové a exkluzivní řady produktů.

Náš systém značení pro speciální produkty
Produkty se speciálním použitím pro koncového uživatele jsou decentně 
označeny barevnými pruhy, symboly a názvy.

Náš systém značení - další informace
Na obalech našich výrobků je zobrazen QR-kód. Další informace, instalace, 
videa a pokyny dostane koncový uživatel snadno a pohodlně prostřednictvím 
Smartphonu, tabletu nebo PC.
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ZELENÁ = řešení pro okna

ŠEDÁ = řešení pro dveře

natureLiNe

Produkty HOBBY kvality

NOVINKA! Produkty řemeslné kvality

NOVINKA! Hliníkové profily s dřevěnou dýhou, pro individuální 
lakování a lazurování

easyLiNe

proLiNe

allergic

elastic

sun protect

Pro vyčnívající části oken

Pro alergiky: ochrana proti pylu a hmyzu

Ochrana před sluncem/horkem a hmyzem

Náš koncept balení
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standardní a speciální
řešení z polyesteru pro:

 Okna s a bez 
  okapnice.

 XL - formáty oken. 

 Střešní okna.

Elastická tkanina vhodná

zejména pro okna s okapnicí

elastic

Vaše výhody

• rychlé a efektivní

• možno individuálně
  krátit

Ochrana proti hmyzu-systém na suchý zip

6
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Název Obj.č. Velikost Barva tkaniny Balení EAN kód

Sítě proti hmyzu 
pro okna

včetně suchého zipu

002-1200 
002-1201

100 x 100 cm 
100 x 100 cm

bílá
antracit

20 
20

4052329000359 
4052329000366

002-1210 
002-1211

110 x 130 cm 
110 x 130 cm

bílá
antracit

20 
20

4052329000373 
4052329000380

002-1220 
002-1221

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

bílá
antracit

20 
20

4052329000397 
4052329000403

002-1230 
002-1231

150 x 180 cm 
150 x 180 cm

bílá
antracit

14 
14

4052329000410 
4052329000427

Sítě proti hmyzu XL
včetně suchého zipu

002-1240 
002-1241

150 x 300 cm 
150 x 300 cm

bílá
antracit

10
10

4052329000434 
4052329000441

Náhradní suchý zip pro 
sítě proti hmyzu

002-1900 0,95 x 560 cm transparentní 10 4052329000564

Sítě proti hmyzu pro
střešní okna
včetně suchého zipu

002-1500 
002-1501

140 x 170 cm  
140 x 170 cm

bílá
antracit

14
14

4052329000519 
4052329000526

Elastické sítě proti 
hmyzu

včetně suchého zipu 

002-1420 
002-1421

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

bílá
antracit

14
14

4052329000496 
4052329000502

elastic

tkanina ve dvou barvách speciální řešení pro střešní okna 

antracit = 
jasný průhled

bílá = účinné
soukromí

Integrovaný zip umožňuje snadné
otevírání a zavírání střešních oken
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easy liNe

3 barvy rámu

Ochrana proti hmyzu pro okna easyliNe

    Nový univerzální profil
s rohovou spojkou

easycliP-Pero

 Snadná instalace.
 Možnost 

dodatečného těsnění.
 Rohová spojka 

s překrytím.

 Snadná instalace
bez vrtání a šroubování
okenního rámu.

 Bez poškození lze 
odstranit, doporučuje
se pro nájemní byty.

 Vhodné pro všechny
standardní typy oken.

 Žádné klapání rámu.

Vaše výhody

• montážní hloubka
  cca 12mm

• možno individuálně
  krátit

LE TÁ  Z Á R U K A

LE

TÁ
 GARANCE

chráněno

přihlášeno

PATENT

pa
tentováno

chráněno

PATENT

 

Vý

vo
j produktu

a design
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Ochrana proti hmyzu easyliNe kompletní sety pro montáž

• Snadná instalace bez vrtání 
a šroubování do okenního rámu.
• Beze stopy zpět odnímatelné.
• Doporučujeme použít pro
nájemní byty.
• Vhodné pro všechny běžné typy
oken (tloušťka rámu 5-35mm).
• Žádné klepání a žádná mezera
pro hmyz. easyCLIP pero
přitáhne rám k oknu.

• Extra snadná montáž. 
• Stejný tvar kanálu pro
upevňovací lištu a kartáčové 
těsnění.

• Perfektní vzhled díky
krytu spoje
easyCONNECT.

 Nový univerzální profil

 inovativní rohová spojka easycONNect                                                                                                                 

 Patentované easycliP-pero

• Nová spojka easyCONNECT
umožňuje následné vložení
kartáčového těsnění 
do sestaveného rámu.

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód
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easycliP-pero

     Nový profilový systém s 
          kovovou rohovou spojkou

 Vytvoří spojení 
s okenním rámem
bez mezer.

 Můžete sami vytvořit
řemeslnou kvalitu.

 Nejvyšší stabilita.
 Na pohled žádná

umělá hmota.

 Snadná instalace
bez vrtání a šroubování
okenního rámu.

 Bez poškození lze 
odstranit, doporučuje
se pro nájemní byty.

 Vhodné pro všechny
standardní typy oken.

 Žádné klapání rámu.

kartáčové těsnění

• montážní hloubka
  cca 15mm
• možno individuálně
  krátit

3 barvy rámu

Vaše výhody

proliNe

chráněno

přihlášeno

PATENT

pa
tentováno

chráněno

PATENT
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Ochrana proti hmyzu pro okna proliNe

Vytvořte sami

řemeslnou kvalitu
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Ochrana proti hmyzu proliNe kompletní sety pro montáž

• Perfektní profesionální vzhled 
díky krytu spoje.

• Při venkovním použití 
plastové díly 
neblednou 
a nežloutnou.

Šroubovací kovová rohová spojka
proCONNECT. Garantovaná 

   stabilita a kvalita.

Přesně a bezproblémově doléhá 
k okennímu rámu.

• Snadná instalace bez vrtání nebo
šroubování do okenního rámu.
• Snadné odstranění beze stop.
• Doporučujeme pro nájemné byty.
• Vhodné pro všechny běžné 
typy oken (tloušťka rámu 5-55mm).
Žádné klapání a mezery pro hmyz.
Utáhněte easyCLIP - pero směrem
k okennímu rámu

Kartáčové těsnění po celém 
obvodu

inovativní šroubovací systém

Patentované easycliP - pero

Nový profilový systém 
rohové spojky

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-2400
002-2402

80 x 100 cm 
80 x 100 cm

bílá
antracit šedá

antracit
antracit

4 
4

4052329000694 
4052329000700

002-2410
002-2411
002-2412

100 x 120 cm
100 x 120 cm 
100 x 120 cm

bílá
hnědá
antracit šedá

antracit
antracit
antracit

4
4
4

4052329000717
4052329000724
4052329000731

002-2420
002-2422

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

bílá
antracit šedá

antracit
antracit

4
4

4052329000748
4052329000755
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2 barvy rámu

• montážní hloubka 
cca 45mm
• možno individuálně 
krátit

       Více způsobů montáže

easystOP - Funkce

Měkké zavírání

 Bezšroubá montáž 
do ostění.

 Šroubování do ostění.
 Čelní montáž před 

ostění.
 Montáž je možná 

zevnitř a také zevnějšku.

 Možnost vícestupňové
aretace.

    Tkanina pozvolna
zajíždí do zásobníku -
kazety, kde je výborně
chráněna.

Předmontované 
  a flexibilní

 Ochrana proti hmyzu
pouze pokud ji budete
potřebovat.

Okenní roleta proti hmyzu

pa
tentováno

chráněno

DGM

 

Vý

vo
j produktu

a design

Vaše výhody
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Okenní rolety proti hmyzu kompletní sety pro montáž

Široké možnosti upevnění

Vícestupňovaná aretace easystOP

• Integrované nastavení umožňující
upevnění, bez vrtání a šroubování
horizontálně i vertikálně.

• S pomocí jednoduché
funkce easySTOP, může
být roleta v různých
výškách zaaretována.
Obzvláště užitečné
pro vysoká okna.

• Beze stop lze snadno odstranit.
• Doporučujeme použít pro 
nájemní byty.
• Alternativně lze  roletu šroubovat
do ostění.
• Díky přiloženému montážnímu
dílu je možná montáž i před ostění.

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-3410 
002-3411

100 x 160 cm 
100 x 160 cm

bílá
hnědá

antracit
antracit

2
2

4052329001158 
4052329001165

002-3430 
002-3431

130 x 160 cm 
130 x 160 cm

bílá
hnědá

antracit
antracit

2
2

4052329001172 
4052329001189

002-3460 
002-3461

160 x 160 cm 
160 x 160 cm

bílá
hnědá

antracit
antracit

2
2

4052329001196 
4052329001202
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1 barva rámu

Ochrana proti hmyzu Plissee

       ideální pro střešní okna

Perfektní vzhled

 Ochrana proti hmyzu
   pouze pokud ji budete 

potřebovat

    Bez průvěsu tkaniny

   Možnost aretace 
  v libovolné poloze

 Integrované zakrytí
řezaných míst

 Průběžný profil madla

 Těsnění v madle 
pevně doléhá k okraji
okenního parapetu 
a ke stěně

• montážní hloubka
32mm

• možno individuálně
krátit

Vaše výhody

 

Vý

vo
j produktu

a design
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Ochrana proti hmyzu Plissee kompletní sety pro montáž

skládáno na způsob harmoniky

Perfektní vzhled     

libovolně aretovatelná

• Sklady a vodící šňůra zabraňují 
průvěsu tkaniny.
• Ideální řešení pro střešní okna

• Průběžný profil madla
• Těsnění profilu v madle pevně doléhá 
k okraji okenního parapetu a ke stěně.
• Nevzhledné okraje řezaných hran jsou 
opatřeny krytem.

• Vzhledem k chytré technologii 
je tkanina libovolně aretovatelná.
• Lze ji  zaaretovat v jakékoliv 
výšce.

• Pokud ji nepoužíváme 
je tkanina zasunuta v 
ochranné kazetě.
= zemezí se tak znečištění
= umožňuje nerušený výhled

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-4510 100 x 160 cm bílá antracit 2 4052329000045

002-4520 130 x 160 cm bílá antracit 2 4052329001134

002-4530 160 x 160 cm bílá antracit 2 4052329001141
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sun  protect

1 barva rámu

Ochrana před sluncem/hmyzem

    Kombinovaná ochrana

ideální pro střešní okna

 Ochrana před hmyzem

 Ochrana před slunečním 
světlem a teplem

 Efektivně chrání proti 
pohledům z venku 
a umožňuje dobrý 
pohled směrem ven

 Včetně všitého zipu 
pro snadné otevírání a 
zavírání střešních oken

 Jednoduchá montáž 
přilepením

 Alternativní možnost
montáže šroubováním

• možno individuálně
krátit

Vaše výhody

 

Vý
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j produktu

a design
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PVc
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Ochrana proti slunci/hmyzu kompletní set pro montáž

sun  protect

• Hliníkový potah polyesterové 
tkaniny odráží až 85% dopadajících
slunečních paprsků/tepla.
• Ideální řešení pro střešní okna.
• Efektivně chrání proti pohledům 
z venku a umožňuje dobrý 
průhled směrem ven.

• Inegrovaný zip umožňuje snadné 
otevírání a zavírání střešního okna.

speciální tkanina 

inegrovaný zip 

Několik možností upevnění

• Samolepící PVC profily pro 
snadnou a rychlou instalaci.
• Alternativně může být rám také 
přišroubován.

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-1511 140 x 170 cm bílá antracit/hliník 
přírodní

6 4052329000533
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standardní a speciální 
 řešení pro

 Standardní velikosti

 Formáty dveří XL

 Žádné klapání dveří

 Žádné zahákávání lamel

Vaše výhody

 

Více možností montáže
PVc samolepící lišty

 Snadná montáž
přilepením

 Alternativní montáž
šroubováním

 Možnost rozšíření

• možno individuálně
krátit

Lamelové závěsy proti hmyzu

  se suchým zipem   se samolepící lištou PVc

LE TÁ  Z Á R U K A

LE

TÁ
 GARANCE

Dveře

18 * na lišty

*



Název Obj.č. Velikost Barva - tkaniny Balení EAN kód

Sítě proti hmyzu
s páskem na 
suchý zip

002-1300 110 x 210 cm 
2 lamely à 60 x 210 cm

bílá 14 4052329000472

002-1301 110 x 210 cm 
2 lamely à 60 x 210 cm

antracit 14 4052329000489

Sklolamiátový závěs
se samolepící
černou lištou

002-1311 100 x 220 cm 
4 lemely à 28,5 x 220 cm

antracit 6 4052329000571

002-1321 125 x 240 cm  
5 lamel à 28,5 x 240 cm

antracit 6 4052329000588

• lemování okrajů zamezuje zaháknutí lamel
• všité závaží odstraňuje klapání a pohyb lamel

Sklolaminátové vlákno

Krásný vzhled bez zahákávání a klapání

• antracit
= jasný průhled

• bílá
= účinné 
soukromí

tkanina proti hmyzu ve dvou barvách
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Předmontované 
a komfortní

 Variabilní díky 
teleskopickému provedení

 Extra lehká montáž

 Možnost individuálně 
krátit

 V případě potřeby 
rychlá montáž i demontáž

Perfektní vzhled 
i funkčnost

 Lemované okraje lamel, 
všité spodní závaží

 Těsně sevřená 
    polyesterová tkanina

Lamelový závěs proti hmyzu
teleskopický easyFiX

easY
extra

easyFiX

Vaše výhody

 

Vý

vo
j produktu

a design

LE TÁ  Z Á R U K A
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TÁ
 GARANCE

PVc

Dveře

20 * na lišty
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Perfektní vzhled bez zahákávání

Jednoduše a spolehlivě

Lamelový závěs proti hmyzu teleskopický easyFiX - kompletní set

• Produkt je předmontovaný 
a připravený k instalaci
• Bezproblémové nastavení šíře
• Lamely se jednoduše nastaví 
přes sebe
• Nejjednodušší montáž díky 
suchému zipu
• V případě potřeby snadno 
odstranitelný

• Polyesterové lamely 
s lemovanými okraji →
=> žádné zahákávání

Obj.č. Velikost Barva - profilu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-1331 100 x 220 cm antracit antracit 6 4052329002971
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K patentu přihlášený 
systém uchycení

 Stabilní uchycení bez
 vrtání, šroubování nebo
 lepení na dveře nebo
 ostění.

Odstranitelný bez
 poškození podkladu.

 Rychlá a jednoduchá
montáž.

Vysoce kvalitní proliNe
profil

 Hliníkový profil ošetřený
 práškovou barvou.

 6 let záruka

 Včetně  těsnícího
kartáče.

Lamelový závěs s rozpěrným 
uchycením proLINE

lamely s lemovanými okraji 
z tkaniny ze sklovlákna

proLiNe

 žádné zahákávání

 žádné klapání

• montážní hloubka
15mm
• možno individuálně
krátit

Vaše výhody

 

Vý

vo
j produktu

a design

Dveře
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LE

TÁ
 GARANCE

LE TÁ  Z Á R U K A

* na profily

*

NOVINKA

chráněno

přihlášeno

PATENT



proLiNe

easyHoLD – inovativní rozpěrný systém

Lamelový závěs s rozpěrným uchycením - kompletní set

Lemování okrajů zamezuje
→ zaháknutí lamel
Všité závaží odstraňuje
klapání a pohyb lamel         

• Hliníkový profil proLINE z vysoce 
kvalitního hliníku.
• 6 let záruka

  Usadit   otáčet   Dotáhnout

Perfektní optika Vysoce kvalitní lamely 
ze sklovlákna

Obj.č. Velikost Barva - profilu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-1342 125 x 220 cm antracit šedá antracit 6 4052329002988

23

• horizontální rozepření
1. Jednoduchý funkční 
princip: Závitová tyč se 
otáčí v klínovitém 
elementu.

2. Enormně vysoká 
přítlačná síla.

3. Bez nutnosti lepení, vrtání 
nebo šroubování.

4. Montáž před žaluzie. 

5. Rychlá a jednoduchá 
montáž díky stabilnímu
rozepření do ostění.

6. Rozpěrný systém 
přihlášený k patentu.
• Sejmutelný bez 
poškození podkladu. 
• Díky tomu zvláště 
vhodný pro nájemní byty.



easyLiNe

Nový univerzální profil 
s inovativní rohovou 
spojkou

 Snadná instalace

 Možnost dodatečného
těsnění

 Rohová spojka 
s překrytím

3 barvy rámu

Funkčnost a design
v souladu

 Vizuálně působivý
a stabilní profil

 Plastové panty jsou
automaticky zabudovány
do vodícího profilu

 Včetně automatického
zavírače dveří (volitelné).

Ochrana proti hmyzu 
pro dveře easyLINE

• montážní hloubka
cca 20mm
• možno individuálně
krátit

Vaše výhody
LE TÁ  Z Á R U K A

LE

TÁ
 GARANCE

Dveře

24 * na profily

*

chráněno

přihlášeno

PATENT

 

Vý

vo
j produktu

a design



Ochrana proti hmyzu easyLINE kompletní sety pro montáž

• Vizuálně působivý a stabilní 
spodní profil.

• Extra snadná montáž.

• Stejný tvar kanálu pro upevňování
lišty a kartáčového těsnění.

• Profil rámu a sloupek v jednom

• Perfekní vzhled díky
krytu spoje easyCONNECT

• Nová plastová spojka easyCONNECT
umožňuje následné vložení kartáčového
těsnění do sestaveného rámu.

inovativní rohová spojka easyCONNECT

Nový univerzální profil spodní profil 

Obj.č. Velikost Barva - profilu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-2310 100 x 215 cm bílá antracit 4 4052329002537

002-2311 100 x 215 cm hnědá antracit 4 4052329002544

002-2312 100 x 215 cm antracit šedá antracit 4 4052329002551
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proLINE

3 barvy rámu

Nový profilový systém 
s kovovou rohovou
spojkou

inovativní madlo 
proGRIP

 Nejvyšší stabilita

 Profesionální vzhled

 Můžeme sami vytvořít
řemeslnou kvalitu

 Funkčnost a design 
v souladu

 Montážní hloubka
pouze cca 18mm

 Extrémně stabilní a 
působivý spodní profil

 Extrémně kvalitní 
kovové panty

 Včetně automatického
 zavírače dveří (volitelné)

Ochrana proti hmyzu 
pro dveře proLINE 

Vaše výhody

• možno individuálně
krátit Vytvořte sami

řemeslnou kvalitu

Dveře
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LE

TÁ
 GARANCE

LE TÁ  Z Á R U K A

* na profily

*

 

Vý

vo
j produktu

a design

chráněno

přihlášeno

PATENT



Ochrana proti hmyzu proLINE kompletní sety pro montáž

• Šroubovací rohová spojka
proCONNECT zaručuje nejvyšší
stabilitu rámu.

• Inovativní, ploché, zapuštěné.
• Montážní hloubka pouze cca 18mm.
• Velmi pohodlné používání.
• Vždy automaticky uzavřené 
magnetem.

• Extrémně stabilní a působivý
spodní profil.

• Vysoká 
kvalita 
kovových 
pantů 
včetně 
automatického 
zavírače dveří.

• Panty jsou 
automaticky 
zabudovány 
do vodícího 
profilu. Snadná 
montáž.

inovativní šroubovací systém

Nové provedení dveřního
madla proGRIP spodní profil 

automatický dveřní zavírač

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-2500 100 x 215 cm bílá antracit 4 4052329000779

002-2501 100 x 215 cm hnědá antracit 4 4052329000786

002-2502 100 x 215 cm antracit šedá antracit 4 4052329000793
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Dveře

28

inovativní rozpěrné 
uchycení

 Velikost dveří až 
120x240cm

 Individuálně možno 
krátit 

Více variant montáže

 K patentu přihlášený
rozpěrný systém uchycení
easyHOLD - bez vrtání a
šroubování do dveří 
nebo ostění

Nejvyšší stabilita

 Šroubovací rohová
kovová spojka 
proCONNECT

 Šroubovaný spodní
profil

 Inovativní ploché madlo
proCONNECT

• montážní hloubka
cca 21mm

Ochrana proti hmyzu
s rozpěrným rámem proLINE

Řešení pro speciální
rozměry

3 barvy rámu

proLINE

Vaše výhody

 

Vý

vo
j produktu

a design

chráněno

přihlášeno

PATENT

chráněno

přihlášeno

PATENT

LE

TÁ
 GARANCE

LE TÁ  Z Á R U K A

* na profily

*

NOVINKA

Vytvořte sami

řemeslnou kvalitu



easyHOLD – inovativní rozpěrný systém

  Usadit   otáčet   Dotáhnout

• Garantovaná díky 
nové šroubovací 
rohové kovové spojce 
proCONNECT.

29

Ochrana proti hmyzu proLINE s rozpěrným systémem - kompletní sety pro montáž

Mnoho montážních možností Nejvyšší stabilita

• Inovativní ploché 
madlo.
• Montážní hloubka 
pouze cca 21mm.
• Velmi komfortní 
při používání
• Automaticky se 
zavírá díky magnetu.

• Montáže do 
ostění bez 
nutnosti vrtání.

• Montáž na rám 
dveří pomocí 
šroubů.

• Montáž do 
ostění pomocí 
šroubů.

 

1. Jednoduchý funkční 
princip: Závitová tyč se 
otáčí v klínovitém 
elementu.

2. Enormně vysoká 
přítlačná síla.

3. Bez nutnosti lepení, vrtání 
nebo šroubování.

4. Včetně těsnícího kartáče.
 

5. Rychlá a jednoduchá 
montáž díky stabilnímu
rozepření do ostění.

6. Rozpěrný systém 
přihlášený k patentu.
• Sejmutelný bez 
poškození podkladu. 
• Díky tomu zvláště 
vhodný pro nájemní byty.

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-2510 120 x 240 cm bílá antracit 2 4052329002575

002-2511 120 x 240 cm hnědá antracit 2 4052329002582

002-2512 120 x 240 cm antracit šedá antracit 2 4052329002599



Dvojité posuvné dveře

 Dvoje dveře a jeden 

rám.

Ideální pro dvoukřídlé 

dveře nebo velký formát 

dveří.

 Rozměry produktu 

až 230 x 240 cm

Více variant montáže

 Uchycení pomocí 

zabudovaných

rozpěrek do ostění.

 Šroubování do ostění

 Čelní montáž před

ostění.

 Možnost montáže

před venkovní žaluzie.

Ochrana proti hmyzu-dvojité 
posuvné dveře s rozpěrným rámem

• montážní hloubka
cca 47mm
• možno individuálně
krátit

Dveře
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3 barvy rámu

Vaše výhody

LE

TÁ
 GARANCE

LE TÁ  Z Á R U K A

* na profily

*

 

Vý

vo
j produktu

a design



• Integrované 
nastavitelné nohy 
umožňují bezšroubovou 
montáž do ostění.

• Beze stopy odnímatel
né. Doporučujeme pro 
nájemní bydlení.

• Alternativně je možno 
rám do ostění 
přišroubovat. 

• Rám umožňuje montáž 
před ostění.

• Možnost instalace 
rámu před venkovní 
žaluzie.

Více variant montáže

• Umožňuje přesné dovření bez mezer.
V rozích jsou integrovaná kolečka z mosazi.

Kartáčové těsnění po celém obvodu

31

Ochrana proti hmyzu dvojité posuvné dveře - kompletní sety pro montáž

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-2530 230 x 240 cm bílá anthrazit 2 4052329000014

002-2531 230 x 240 cm hnědá anthrazit 2 4052329000847

002-2532 230 x 240 cm antracit šedá anthrazit 2 4052329003206



Předmontované a flexibilní

 Chrání proti hmyzu jen 

když potřebujete.

 Prostorově úsporný, 

ideální pro malé balkóny 

a terasy

Ochrana proti hmyzu
pro dveře Roleta

 

Více variant montáže

 Uchycení pomocí

integrovaných

rozpěrek do ostění.

 Šroubování do ostění

 Těsnění po celém

obvodu umožňuje přesné

dovření bez mezer.

Kartáčové těsnění

Vaše výhody

• montážní hloubka
cca 45mm

Dveře
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LE

TÁ
 GARANCE

LE TÁ  Z Á R U K A

* na profily

*

 

Vý

vo
j produktu

a design



Ochrana proti hmyzu roletové dveře Rollo - kompletní sety pro montáž 

Obj.č. Velikost Barva - rámu Barva - tkaniny Balení EAN kód

002-3510 160 x 220 cm bílá antracit 2 4052329000038

002-3511 160 x 220 cm hnědá antracit 2 4052329001226

• Integrované nastavitelné šrouby 
umožňují bezšroubovou montáž, 
horizontálně i vertikálně.

• Beze stopy odnímatelné.
• Doporučujeme pro nájemní 
bydlení.
• Alternativně lze roletu 
do ostění přišroubovat.

Kartáčové těsnění po celém 
obvodu ideální pro malé balkóny a terasy

Více variant montáže

• Umožňuje přesné dovření 
bez mezer.

• Ideální úspora místa, bez nutnosti 
křídlového otevírání, které je nutné 
u dveří s panty. Zatažená roleta je 
chráněná v kazetě.

33
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eMOtiONs

Vaše výhody
1. Klasická ochrana proti hmyzu
pro spaní nabízí rychlou 
a efektivní ochranu.
2. Moskytiéry s baldachýnem 
ve 4 různých tématických 
barvách.
3. Inovativní systém uchycení 
kruhu umožňuje jednoduché 
a rychlé sestavení.
Zároveň šetří místo v balení, 
které skvěle zapadá do POS
systému prezentace.

eMOtiONs

interiér
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Moskytiéry

s baldachýnem

Název Obj.č. Velikost
Barva
- tkaniny

Provedení
Ba-
lení

EAN kód

Moskytiéra Dreams 002-1800 1200 x 250 cm modrá baldachýn - 
zářící hvězdy

3 4052329000311

Moskytiéra Sahara 002-1801 1200 x 250 cm meruňková baldachýn 3 4052329000328

Moskytiéra Orient 002-1802 1200 x 250 cm oranžová baldachýn 3 4052329000335

Moskytiéra Country 002-1803 1200 x 250 cm bílá baldachýn 3 4052329000342

efektivní a rychlá ochrana

• Rychlá montáž díky velkému 
montážnímu kruhu.
• Jednoduché uchycení na strop.
• Polyesterová tkanina
• Vhodné pro jedno- i dvoulůžka.

Dekorativní doplněk

• Velmi pěkné nebe postele.
• K dispozici ve 4 barvách.
• Pokud se nepoužívá, dá se 
jednoduše odháknout nebo zavázat.

Rychlá a efektivní!

Baldachýn jako nebe postele!

Dekorativní ochrana proti hmyzu!
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Okna

  

allergic

Vaše výhodyOchrana proti hmyzu
- okna

1. Perfektní kombinovaná ochrana 
jako vysoce kvalitní dlouhodobé 
řešení.
2. Hliníkové profily potažené 
práškovou barvou, 6-ti letá záruka.
3. Žádné žloutnutí nebo 
odlupování  v exteriéru.
4. Inovativní rohová kovová spojka 
proCONNECT garantuje vejvyšší 
stabilitu.
5. Kartáčové těsnění kolem celého 
obvodu poskytuje spojení s 
okenním rámem bez mezer.
6. Chrání před pyly, prachem 
a hmyzem.

2 barvy rámu

allergic
proLINE

36 * na profily

LE
TÁ

 GARANCE

LETÁ Z Á RUK A

pa
tentováno

chráněno

PATENT
 

Vý

vo
j produktu

a design

*

Prověřená kvalita 
pro alergiky

Vytvořte sami

řemeslnou kvalitu

NOVINKA
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vySOKÁ účINNOST PROTI:

centrum-stop-pylům
allergic

allergic-tkanina

• Nejlepší průhled
• Efektivní ochrana 
proti nechtěným 
pohledům.
• Redukuje zatížení 
pyly.
• Hmyz nemá šanci.

allergic-Vlís

• Obsahuje 3x vlís
(vystačí na 1 sezónu)
• Efektivní ochrana 
proti nechtěným 
pohledům.
• Redukuje zatížení 
pyly.
• Hmyz nemá šanci

Název Obj.č. Velikost
Barva
-rámu

Barva
- tkaniny

Balení EAN kód

Kompletní sety
pro montáž

002-2610 100 x 120 cm bílá antracit 4 4052329000854

002-2612 100 x 120 cm šedá antracit 4 4052329000861

002-2620 130 x 150 cm bílá antracit 4 4052329002483

002-2622 130 x 150 cm šedá antracit 4 4052329002490

Alergic - tkanina** 002-1611 130 x 150 cm - antracit 14 4052329000557

Allergic - tkanina role 002-2711 140 x 150 cm - antracit 6 4052329000878

002-2721 150 x 250 cm - antracit 6 4052329002445

Allergic - vlís** 002-1600 130 x 150 cm - bílá 10 4052329000540

37**  včetně suchého zipu

Pylům

Prachu

Sazím

Hmyzu



Okna

Ochrana proti hmyzu
- dveře

Ochrana proti hmyzu
- okna
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1. Hliníkový profil potažený dýhou 
z reálného dřeva.
2. Možnost individuálního lakování 
a lazurování.
3. Inovativní rohová kovová spojka 
proCONNECT garantuje nejvyšší 
stabilitu.
4. Kartáčové těsnění kolem celého 
obvodu. Poskytuje spojení 
s okenním rámem bez mezer.
5. Patentované easyCLIP pero pro 
snadné uchycení bez poškození 
rámů oken.
6. Inovativní ochrana proti hmyzu 
s možností individuální povrchové 
úpravy poskytuje skvělou přidanou 
hodnotu při prezentaci a prodeji.

proLINEnatureLINE
proLINEnatureLINE

natureLINE

* na profily

Vytvořte sami

řemeslnou kvalitu

NOVINKA

LE
TÁ

 GARANCE

LETÁ Z Á RUK A

pa
tentováno

chráněno

PATENT
 

Vý

vo
j produktu

a design



Název Obj.č. Velikost
Barva
-rámu

Barva
- tkaniny

Balení EAN kód

Okna 002-2415 100 x 120cm dřevo, přírodní antracit 4 4052329000762

002-2425 130 x 150 cm dřevo, přírodní antracit 4 4052329002506

Dveře 002-2505 100 x 215 cm dřevo, přírodní antracit 4 4052329000809
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• Inovativní rohová
kovová spojka
proCONNECT
garantuje nejvyšší
stabilitu.

inovativní šroubovací systém

• Inovativní ploché madlo proGRIP.
• Montážní hloubka pouze cca 18mm.
• Velmi komfortní při používání.
• Automaticky vždy zavřeno díky magnetu.

Jedinečné madlo

Možno individuálně lazurovat, lakovat!

Hliníkový profil s dýhou z reálného dřeva!

Přírodní vzhled!

Kompletní centrum
natureLINE
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POS - Kompletní řešení stěnový modul POS - Kompletní řešení Centrum L

POS - Tématické centrum Centrum M
POS - Kompletní řešení XXL centrum
- oboustranné (dostupný také jako jednotlivý 
XL stojan)

POs - řešení

31

1 3

2 4

2



POS - Tématické centrum Centrum S POS - Řešení pro kasa zóny

POS - Dodatečné umístění v kartonovém displeji

41

5 7

6

5
6

7

4



   Kompletní díky tématickému složení

      Nejnovější DIY sortiment v tomto 

      segmentu zboží.

   Prezentováno atraktivně, kompetentně 

      a kompaktně. Emotivní provedení

      upoutá pozornost.

   Tématické členění odpovídá novým

      trendům, poskytuje potenciál pro růst 

      a nabízí Vám a Vašim zákazníkům 

      skutečnou přidanou hodnotu.

42

Ochrana proti hmyzu
- okna

42

Ochrana proti hmyzu
- dveře

proLINEnatureLine
proLINEnatureLine

Obohacení sortimentu -

rentabilní nárůst obratu

Naše inovace – 

Váš náskok před konkurencí

Optimální POs výběr - 

zvyšuje Vaši rentabilitu

str. 39 str. 39

POs - tématické centrum s



Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 37

Ochrana proti hmyzu
- tkaniny v rolích  Příslušenství

allergic

Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

allergic
allergic

str. 37

43

str. 37str. 55

allergic

proLine

str. 37
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Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 37

Ochrana proti hmyzu
- tkaniny v rolíchsuchý zip

allergic

str. 55str. 55

allergic

proLINE

Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

allergic

allergic

str. 37

str. 37

POs - tématické centrum M



Kompletní řešení centrum l

45

Ochrana proti hmyzu
- dveře s rozpěrným rámem

Ochrana proti hmyzu
- dvojité posuvné dveře
   s rozpěrným rámem

str. 30

Ochrana proti hmyzu
- rola pro dveře

str. 32

Ochrana proti hmyzu
- lamelové závěsy

str. 18

Ochrana proti hmyzu
- dveře

str. 24 str. 28str. 26

Ochrana proti hmyzu
- dveře

proLine proLineeasyLine
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Ochrana proti hmyzu
- okna

easyLiNe

str. 8

Ochrana proti hmyzu
- okna/ochrana proti slunci

sunprotect

str. 16

Ochrana proti hmyzu
- rola pro okna

str. 12

Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 10

Ochrana proti hmyzu
- Plissee pro okna

str. 14

Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

allergicelastic

str. 6

46

Přední strana: 

Okna
str. 37

POs - Kompletní řešení centrum Xl

proLine
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Zadní strana:

Dveře

Ochrana proti hmyzu
- dveře s rozpěrným rámem

Ochrana proti hmyzu
- dvojité posuvné dveře
   s rozpěrným rámem

str. 30

Ochrana proti hmyzu
- rola pro dveře

str. 32

Ochrana proti hmyzu
- lamelové závěsy

str. 18

Ochrana proti hmyzu
- dveře

str. 24 str. 28str. 26

Ochrana proti hmyzu
- dveře

proLine proLineeasyLine
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Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

allergicelastic

Ochrana proti hmyzu
- Plissee pro okna

str. 14

Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 8

Ochrana proti hmyzu
- okna/ochrana proti slunci

str. 16

Ochrana proti hmyzu
- rola pro okna

str. 12

Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 10

48

str. 6 str. 37

POs - Kompetní řešení centrum XXl

sunprotect

Přední strana: 

Okna

proLine

easyLiNe



Ochrana proti hmyzu
- rola pro dveře

str. 32

Ochrana proti hmyzu
- lamelové závěsy

str. 18

Ochrana proti hmyzu
- dveře

str. 24 str. 26

Ochrana proti hmyzu
- dveře

49

Zadní strana:

Dveře

proLineeasyLine

Ochrana proti hmyzu
- dvojité posuvné dveře
   s rozpěrným rámem

str. 30

Ochrana proti hmyzu
- dveře s rozpěrným rámem

str. 28

proLine
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Ochrana proti hmyzu
- se suchým zipem

allergicelastic

Ochrana proti hmyzu
- Plissee pro okna

str. 14

Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 8

Ochrana proti hmyzu
- okna/ochrana proti slunci

str. 16

Ochrana proti hmyzu
- rola pro okna

str. 12

Ochrana proti hmyzu
- okna

str. 10

50

str. 6 str. 37

sunprotectproLine

easyLiNe

POs - Kompletní řešení - stěnový modul



str. 26

Ochrana proti hmyzu
- dveře

Ochrana proti hmyzu
- rola pro dveře

str. 32
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Příslušenství

Ochrana proti hmyzu
- dveře

str. 24

Ochrana proti hmyzu
- lamelové závěsy

str. 18

proLineeasyLine

str. 54

Ochrana proti hmyzu
- dvojité posuvné dveře
   s rozpěrným rámem

str. 30

Ochrana proti hmyzu
- dveře s rozpěrným rámem

str. 28

proLine
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centrum l centrum Xl centrum XXl

Displej centrum s centrum M

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

60 x 40 x 115

prodejních stran 1 strana

tématická 
upoutávka 1 x vpředu

poS informační 
tabule - prodejní info

1 x vlevo 
1 x vpravo

speciální umístění

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

80 x 40 x 170

prodejních stran 1 strana

tématická 
upoutávka

3 strany  
(nahoře)

poS informační 
tabule - prodejní info

1 x vlevo 
1 x vpravo

tématické umístění

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

120 x 50 x 170

prodejních stran 1 strana

tématická 
upoutávka

3 strany  
(nahoře)

poS informační 
tabule - prodejní info

1 x vlevo 
1 x vpravo

tématické umístění

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

120 x 50 x 255

prodejních stran 1 strana

tématická 
upoutávka

3 strany  
(nahoře)

poS informační 
tabule - prodejní info

2 x vlevo 
2 x vpravo

kompletní sortiment

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

120 x 80 x 255

prodejních stran 2 strany

tématická 
upoutávka

4 strany  
(nahoře)

poS informační 
tabule - prodejní info

4 x vlevo 
4 x vpravo

kompletní sortiment

Rozměry v cm 
(šířka x hloubka x výška)

240 x 80 x 255

prodejních stran 2 strany

tématická 
upoutávka

4 strany  
(nahoře)

poS informační 
tabule - prodejní info

4 x vlevo 
4 x vpravo

kompletní sortiment

POs - Přehled řešení
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rentabilita plochyKoncepce

Umístění modulu lze individuálně 
přizpůsobit parametrům obchodu.
Produktivita a ziskovost je náš 
společný cíl.

Proč využít naše POS řešení           Vaše výhody

Konkurenční výhodyinovace

Permanentní zlepšování a vývoj 
našich produktů Vám přináší 
inovativní sortiment v DIY 
- produktové řadě.

Podpora poradenstvíinformace

růst prodejeemoce

Emoční poutače a kvalitní POS 
(pokladní) - videa jsou optimálním 
poutačem a lákadlem pro spontánní 
a impulsivní kupující.

Informační tabule a praktické 
spotřebitelské brožury jsou ideální 
podklady pro každého zákazníka. 
Moderní a podrobná instalační 
videa, návody a další užitečné informace 
jsou k dispozici v naší online nabídce.

... für ein leichteres Leben... für ein leichteres Leben... für ein leichteres Leben

Díky QR-kódu na 

všech baleních najdete 

praktické montážní   

návody. Další informace 

na internetu.

pa
tentováno

chráněno

DGM
chráněno

přihlášeno

PATENT
 

Vý

vo
j produktu

a design

Vývoj a design
v Německu

Německý 
patentový vzor

patent
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Příslušenství

proLine proLine proLine

easyLine
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Název Obj.č.
Velikost/ 
materiál

Barva Balení EAN kód

1 Sítě proti hmyzu
hliníkové

002-5803 
002-5813 
002-5823

120 x 100 cm 
140 x 150 cm 
150 x 250 cm

přírodní
přírodní
přírodní

6 
6 
6

40523290001325 
40523290001332 
40523290001349

002-5893 1,20 x 30 m přírodní 1 4052329001356

2 Sítě proti hmyzu 
skleněné vlákno

002-2800 
002-2801

120 x 100 cm 
120 x 100 cm

bílá 
antracit

6 
6

4052329000885 
4052329000892

002-2810 
002-2811

140 x 150 cm 
140 x 150 cm

bílá 
antracit

6 
6

4052329000908 
4052329000915

002-2820 
002-2821

150 x 250 cm 
150 x 250 cm

bílá 
antracit

6 
6

4052329000922 
4052329000939

002-2890 
002-2891

1,20 x 30 m 
1,20 x 30 m

bílá 
antracit

1 
1

4052329000946 
4052329000953

3 Montážní sada pro 
skleněné vlákno

002-2960 
002-2961

5,6 m 
5,6 m

bílá 
černá

5 
5

4052329001103 
4052329001110

4 Univerzální profil proLINE 
včetně lišty pro upevnění
sítě

002-2900 
002-2901 
002-2902

150 cm 
150 cm 
150 cm

bílá
hnědá 
antracit šedá

10 
10 
10

4052329000960 
4052329000977 
4052329000984

5 Rámový profil proLINE s 
krytem řezaných hran a 
včetně lišty pro upevnění
sítě

002-2910 
002-2911 
002-2912

220 cm 
220 cm 
220 cm

bílá
hnědá 
antracit šedá

10 
10 
10

4052329000991 
4052329001004 
4052329001011

6 Montážní set XL
pro okna

002-2920 
002-2921 
002-2922

bílá
hnědá 
antracit šedá

5 
5 
5

4052329001028 
4052329001035 
4052329001042

7 Pant-montážní sada pro 
hliníkový rám

002-2930 
002-2931

kov
kov

bílá 
hnědá

5 
5

4052329001059 
4052329001066

002-2936 nerez nerez 5 4052329001073

8 Magnetická páska 
samolepící

002-2941 100 x 1 cm antracit 5 4052329001080

9 Kartáčové těsnění 
samolepící

002-2951 2 m černá 5 4052329001097 

Řešení pro speciální rozměry a příslušenství

 

 
 
 



mako color s.r.o.
Ledce 289, 330 11 třemošná
tel: 00420 737 958 671, 2
mobil kancelář : 00420 737 239 009
mobil sklad: 00420 731 650 669
fax: 00420 377 958 673
e-mail: obchod@makocolor.cz, mako@makocolor.cz
reklamace: sklad@makocolor.cz

www.easy-life.de

www.makocolor.cz


