mako® hliníkový rám proti
hmyzu - dveøní slimLINE

Výhody

mako® slimLINE-Profil:
pasuje v mnoha pøípadech mezi dveøe
a venkovní žaluzie

mako® stabilní rohová spojka:
pro perfektní rohy

mako® clipIN upevòovací lišta:
rychlá a neviditelná fixace sítì
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mako® magnetix:
samolepicí magnetické pásky, komfortní
zavírání dveøí

mako® stabilní rohová spojka
Koneènì stabilní!
Extra stabilní

Elegantní

Dvojitý nosník
pro více stability.

Rohová spojka s pøekrytím:
žádné viditelné øezy hran.

mako® clipIN upevòovací lišta
Rychlá a témìø neviditelná fixace.
Rychlá fixace

Témìø
neviditelné

Jednoduše zatlaèit,
hotovo!

Upevòovací lišta
z vnitøní strany
v barvì profilu.

NEW
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Absolutní profi kvalita, nyní také jako montážní set
1

mako® slimLINE: Pasuje mezi dveøe a venkovní žaluzii. Sedí v mnoha pøípadech pøesnì mezi
dveømi a venkovní žaluzií díky tloušce 17 mm. Díky jedineènému designu není rám jen extrémnì
stabilní a odolný kroucení, ale také opticky skvìle vypadá.
mako® stabilní rohová spojka pro perfektní rohy: S dvojitým aretaèním nosníkem nabízí
mako® stabilní rohová spojka skuteènou stabilitu rámu. K tomu máte možnost pomocí integrovaného
pøekrytí zakrýt nepøesnì zaøíznutý profil.
mako® clipIN upevòovací lišta: Rychlá a neviditelná fixace sítì. Upevòovací lišta bude jednoduše
zatlaèena do pøipravené komory na vnitøní stranì profilu a díky tomu bude sí perfektnì a dlouhodobì
fixována.
mako® magnetix: Samolepicí magnetické pásky, komfortní zavírání dveøí. Výhoda pro zákazníky:
žádné vrtání a šroubování do rámu dveøí. To je dùležité nejen pøi montáži, ale i kvùli tepelné ochranì
rámu dveøí.
mako® kovové panty: Tyto panty jsou stabilnìjší než bìžné plastové a díky
tomu se nepoškozují. Díky odnímatelnému aretovacímu peru je možno kdykoliv
ochranné dveøe nasadit nebo vysadit. Panty mají v sobì integrovánu speciální
pružinu, která umožòuje automatické zavírání dveøí.
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mako® hliníkový rám proti hmyzu dveøní Comfort
Sada obsahuje: 4 stabilní hliníkové profily, nárazový plech,
rohové spojky, ucpávka a 3 panty,
UV odolná èerná sí, magnetický uzávìr.
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mako® hliníkový rám proti hmyzu dveøní slimLINE
Sada obsahuje: 4 Profi ALU profily, 30 mm šíøe,
10 mm tloušky, støedový profil, nárazový plech,
3 vysoce kvalitní samozavírací panty z kovu. Sí z UV
stabilního skelného vlákna (èerná), upevòovací lišta,
rohové spojky a úchytka z plastu, magnetický uzávìr.
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mako® zavíraè dveøí
Zavírá sám okna a dveøe.
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