
Siete
Okenné či dverové,
lietajúci hmyz nemá šancu

Keď vám slnko svieti do očí...



Typy sietí pre okná 

Okenná sieť s falcom SOF je určená pre 
všetky typy PVC okien, kotvenie je do 
rámu okna pomocou úchytov od rozme-
ru 0 až 30 mm od závislosti typu oken-
ného profilu.

Okenná sieť SOZ A so štetinovým 
tesnením je určená pre všetky typy 
AL okien, kotvenie je pred rám okna 
pomocou úchytov. Integrované štetiny 
slúžia na dokonalé utesnenie.

Rolovacia okenná sieť SOR je vhodná 
pre všetky typy okien. Ideálne použitie 
pre strešné okná, montáž zo strany in-
teriéru.

Okenná sieť s odskokom SOO je určená 
pre všetky typy drevených EURO okien, 
kotvenie je z interiéru pomocou úchytov, 
ktoré sa montujú na rám okna.

SOF - Pevná okenná sieť

SOO - Pevná okenná sieť

SOR - Rolovacia okenná sieť

SOZ A - Pevná okenná sieť

Chladné letné večery pri otvorenom okne, pokojný spánok 
v izbe plnej čerstvého vzduchu...
Siete proti hmyzu sú nevyhnutným doplnkom ničím 
nerušeného odpočinku. Sú najefektívnejšou a z ekologického 
hľadiska najprirodzenejšou ochranou proti nežiadúcemu 
hmyzu. Popri svojej jednoznačnej funkčnosti, variabilite a 
komfortu ovládania sú esteticky spoľahlivo zladené s oknami 
a dverami, sú prakticky neviditelné.
Rolovacie siete integrované do roletových systémov poskytujú 
nezávislé ovládanie a ochranu siete počas zimných mesiacov.



Farby sieťoviny

Parametre profi lov

SOF
Pretlačovaný AL profil s falcom.
Max. rozmer: 1800 x 1200 mm.
Max. plocha: 2 m2.
Uchytenie: 
obrtlík od 0 do 30 mm.

SOO
Pretlačovaný AL profil s tes-
nením.
Max. rozmer: 1800 x 1200 mm.
Max. plocha: 2 m2.
Uchytenie: 
Z úchyt horný a dolný rám.

SOZ A
Pretlačovaný AL profil s od-
skokom.
Max. rozmer: 1800 x 1200 mm.
Max. plocha: 2 m2.
Uchytenie: PVC obrtlík.

SOR
Pretlačovaný AL profil.
Max. šírka: 1250 mm.
Max. výška: 1750 mm.
Uchytenie: 
priamo cez komoru.

SDO
Pretlačovaný AL profil.
Max. šírka: 1200 mm.
Max. výška: 2600 mm.
Max. plocha: 3 m2.
Uchytenie: 
samozatvárací pánt.

SDO S
Pretlačovaný AL profil. 
Max. šírka: 1500 mm.
Max. výška: 2500 mm.
Max. plocha: 3 m2.
Uchytenie: rôzne alternatívy 
rámu.

SDPO
Pretlačovaný AL profil. 
Max. šírka: 1500 mm.
Max. výška: 2500 mm.
Max. plocha: 3 m2.
Uchytenie: rôzne alternatívy 
profilov.

SDR
Pretlačovaný AL profil, 
box 45 x 45 mm.
Max. šírka: 1200 mm.
Max. výška: 2300 mm.
Uchytenie: plastové držiaky.

Farby rámu

Prevedenie RAL
Ponúkame široký výber zo škály RAL, cca. 2500 farebných odtieňov. 

Prevedenie RENOLIT 
Rám sietí je možné povrchovo upraviť aj fóliou v imitácii dreva.
Ponúkame široký výber zo škály RENOLIT, cca. 50 farebných odtieňov.

Sieťovina 
Pogumované sklenené vlákno, záruka dlhej životnosti sieťoviny.
Farebné prevedenie: čierna a šedá.

Parametre, farby rámu a sieťoviny

DvereOkná

Montáž dverovej siete SDO je určená 
pre všetky typy balkónových dverí. Vy-
niká svojou pevnosťou. Súčasťou je stre-
dová priečka s integrovaným madlom, 
samozatvárací pružinový pánt s mag-
netovým pásom ako aj celoobvodové 
štetinové tesnenie.

Posuvná dverová sieť SDPO vyniká 
svojim úzkym profilom 1 cm. Ideálne 
riešenie pod vonkajšiu roletu alebo žalú-
ziu pri výklopno - posuvných balkónových 
zostavách. Obsahuje celoobvodové šteti-
nové tesnenie.
Riešením je aj pre štulpové dvojkrídlové 
balkónové kombinácie.

Rolovaciu dverovú sieť SDR je možné 
namontovať na každý typ rámu, montu-
je sa z vonkajšej strany a môže byť jed-
nostranná alebo obojstranná. Pevnosť 
spoja pri strane otvárania garantuje 
magnetický pás po celej výške sieťových 
dverí.

Úzka dverová sieť SDO S vyniká svojim 
úzkym profilom 1 cm. Ideálne použitie 
pod vonkajšiu roletu alebo žalúziu. Ob-
sahuje stredovú priečku s integrovaným 
madlom, samozatvárací pánt s mag-
netovým pásom ako aj celoobvodové 
štetinové tesnenie.

SDO - Otváracia dverová sieť

SDPO - Posuvná dverová sieť

SDR - Rolovacia sieť pre štulpové dvere

SDO S - Otváracia sieť pre balkónové dvere - úzka

Typy sietí pre dvere 



Naše ďalšie výrobky, služby a kontakt

Priestor pre partnera
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Odborne vám poradíme... 
Obávate sa, či ste našli správne technické riešenie? My Vám to uľahčíme. Prostredníctvom online chatu počas pracovnej 
doby Vám poskytneme technické poradenstvo. Pýtajte sa a my Vám poradíme nezáväzne a zadarmo.

Radi vám to naceníme... 
Opúšťa Vás trpezlivosť, cenové ponuky sú ešte stále v nedohľadne? U nás je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte náš 
krátky formulár pre žiadosť o cenovú kalkuláciu a my Vám ju zašleme e-mailom do 24 hodín grátis.

Za krátko to vyrobíme... 
Termín dodávky prispôsobíme Vašim požiadavkám. Možné je aj expresné dodanie tovaru mimo štandardnej dodacej 
lehoty. Naše skladové zásoby a vlastná výrobná technológia zaručujú, že Vašu objednávku vybavíme rýchlo a kvalitne.

Spoľahlivo montujeme... 
Zamestnávame profesionálnych montážnikov, ktorých pravidelne školíme pre naše výrobky. Dlhoročná prax a odbornosť 
montážnych skupín môžu garantovať kvalitne prevedenú montáž. Spoľahnite sa!

5 rokov vám zaručíme... 
Naši renomovaní zahraniční dodávatelia sú zárukou kvality našich výrobkov. Všetky komponenty prechádzajú prísnou 
kontrolou kvality u našich dodávateľov. Pre motory a príslušenstvo Vám ponúkame 5-ročnú záruku SOMFY GARANTIE.

Pokazené opravíme...
Základom rýchleho a kvalitného servisného zásahu sú dostatočne vybavené skladové zásoby a vyhradená skupina 
odborníkov pre servis. Naše služby nekončia predajom. Zmluvným partnerom ponúkame 24-hodinový servis. 

ro k o v

PLAST-EX, spol. s r.o.
 Kostolná 31, 900 24 Veľký Biel 
 00421 2 4591 6002 
 info@plast-ex.sk   
 www. plast-ex.sk

Ďalšie výrobky

Služby

Kontaktujte nás


