mako® hliníkový rám proti
hmyzu - okenní easy CLIP

Výhody

mako® easyCLIP:
montáž zcela bez vrtání a šroubování

mako® stabilní rohová spojka:
pro perfektní rohy
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mako® clipIN upevòovací lišta:
rychlá a neviditelná fixace sítì
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mako® easyCLIP pero pro rychlou montáž:
Jednoduše nasadit, hotovo!

Sedí vždy

Montáž

Pro všechna okna.

Žádné vrtání,
žádné šroubování,
žádné poškození okenního rámu.

mako® stabilní rohová spojka:
Koneènì stabilní!

Extra stabilní

Elegantní

Dvojitý nosník
pro více stability.

Rohová spojka s pøekrytím:
žádné viditelné øezy hran.

NEW

Inovace 2006

mako® easyCLIP:
Montáž zcela bez vrtání a šroubování. Patentované pero pro rychlou montáž mako® easyCLIP
pasuje pro každé okno. Pero je pøi montáži do profilu jednoduše zastrèeno a s jistotou zaaretováno.
Nakonec je rám pomocí mako® easyCLIP uchycen na rám okna. Hotovo!
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® slimLINE-Profil:
Sedí pøesnì mezi oknem a venkovní žaluzií díky tloušce 10 mm. Díky jedineènému designu není rám
jen extrémnì stabilní a odolný kroucení, ale také opticky skvìle vypadá.
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.
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mako® hliníkový rám proti hmyzu okenní easyCLIP
Sada obsahuje: 4 Profi ALU profily, 30 mm šíøe,
10 mm tloušky, sedí pod každou žaluzii.
Rohové spojky, upevòovací lišty a plastová úchytka.
Sí z UV stabilní skelné tkaniny.
Upevnìní s patentovaným perem mako® easyCLIP
bez nutnosti vrtat a šroubovat.

bílá
hnìdá

80 x 100 cm
80 x 100 cm

8851 00
8851 10

5
5

..885105
..885112

bílá
hnìdá

110 x 130 cm
110 x 130 cm

8851 03
8851 13

5
5

..885129
..885136

bílá
hnìdá

140 x 150 cm
140 x 150 cm

8851 05
8851 15

5
5

..885143
..885150

3

