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Sítě proti hmyzu
Pevné sítě proti hmyzu

Plisé sítě proti hmyzu

Pevné okenní a dveřní sítě proti hmyzu jsou nejrozšířenějším
způsobem ochrany proti škodlivému a obtížnému hmyzu.
Jednoduše se aplikují prakticky na všechny typy dveřních
a okenních rámů. Jsou nejrozšířenějšími pomocníky proti
otravnému hmyzu. Díky bohaté barevné škále proﬁlů je
možné sladit proﬁl sítě s rámem okna či dveří a tím můžete
dosáhnout estetického souladu.

Plisé sítě proti hmyzu jsou exteriérovým moderním doplňkem,
který díky skládané síťovině vypadá velmi elegantně. Využívají se
tam, kde není dostatečný prostor okolo dveří a oken pro instalaci
sítě. Plisé sítě proti hmyzu je možné vyrobit ve velkých šířkách
a tím jako jediný typ těchto sítí jsou schopny pokrýt značně velké
plochy.

Posuvné sítě proti hmyzu

Rolovací sítě proti hmyzu

Posuvné dveřní sítě proti hmyzu se uplatňují především
pro větší plochy jako jsou francouzská okna, balkonové
nebo vstupní dveře, terasy, zimní zahrady aj. Díky tichému
a plynulému posuvu křídla jsou velmi jednoduché na ovládání
i pro ty nejmenší.

Rolovací sítě proti hmyzu jsou nejpraktičtější způsob ochrany proti
hmyzu. Jednoduchým pohybem vytáhnutí nebo stáhnutí sítě podle
potřeby můžeme zachovat volnost a průchodnost okna nebo dveří.
Ovládání je snadné a tiché.

Vyžádejte si návštěvu našeho obchodního
zástupce.
BOHEMIA OKNO, a. s.
Smetanova 841
755 01 Vsetín
IČO: 285 86 921
telefon: +420 731 475 732
e-mail: manager@bohemiaokno.cz

Česká společnost BOHEMIA OKNO, a. s. se specializuje
na výrobu plastových oken, dveří i stínící techniky pro rodinné,
bytové domy i průmyslové objekty. Nabízíme široký sortiment
žaluzií, parapetů, sítí proti hmyzu či předokenních rolet.
Spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější. Myslíme na Vás
už při výrobě, a proto jsou naše produkty vyráběny na nejpokrokovějších technologiích. Výrobní postupy jsou prověřeny
standardem ISO 9001:2001.

EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU
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Venkovní žaluzie

Venkovní rolety

Venkovní žaluzie jsou velmi moderním a nejrozšířenějším
exteriérovým stínícím prvkem. Jsou vhodné pro všechny
typy oken rodinných domů, administrativních budov
i průmyslových staveb. Díky široké škále barev a druhů
proﬁlů lamel lze velmi efektivně doladit architektonické
cítění domu. Plynule regulují sluneční záření pronikající
do místnosti a ovlivňují tepelné klima v interiéru. K dispozici
je ovládání manuální, nebo motorové.

Venkovní rolety jsou dokonalým pomocníkem k naprostému
zastínění interiéru. Zároveň snižují hlučnost z okolí a v letních
měsících zabraňují přehřívání interiéru a naopak, v zimním
období zamezují úniku tepla. Zajišťují soukromí před pohledy
zvědavých sousedů a tvoří také účinnou překážku pro zloděje.
Chrání vaše okna před povětrnostními vlivy a znatelně prodlužují jejich životnost. Z exteriérové stínící techniky jsou velmi
oblíbené díky jednoduchému ovládání a montáži.

Markýzy
Markýzy jsou sezónní stínící technika, která podtrhuje celkový vzhled objektů a poskytují
příjemné prostředí pro odpočinek, práci, nebo zábavu na terase, zahradě či balkóně. Elegantně
řeší zastínění zimních zahrad, teras, výkladních skříní, restaurací apod. Jsou účinným prostředkem
ochrany proti slunci. Nabízíme nepřeberný výběr z typů a barev markýz. Dle účelu lze vybírat
mezi markýzy fasádními, volně stojícími, výsuvnými nebo výklopnými.

Sekční garážová
vrata
Sekční garážová vrata jsou ideálním a nejčastěji používaným
řešením pro všechny typy garáží. Naše kvalitní garážová vrata
jsou vyráběna na míru dle přání zákazníka a výběr barev,
imitací dřeva a typů panelů je opravdu velký. Dodávají se
buď s manuálním nebo motorovým ovládáním, přičemž jsou
vrata při pohybu tichá a zabírají minimum místa. Jsou nedílnou
součástí domu nejen pro svoji praktičnost, ale také jako
atraktivní designový prvek. Panel je tvořen galvanizovaným
plechem s poplastovaným povrchem plněným polyuretanovou pěnou, zaručující tepelnou izolaci. Jsou vybaveny
bezpečnostními prvky - panely jsou ošetřeny proti přivření
prstů, konstrukce je zajištěná protipádovou brzdou (proti
přetrhnutí pružin), motor je vybavený detekcí překážky
při zavírání vrat a možnost použití také infrazávory. K vratům
je nabízena široká škála doplňků.

Rolovací garážová
vrata
Rolovací garážová vrata jsou prostorově nejméně náročným
řešením. Nejčastěji se využívají v průmyslových objektech na
uzavření výrobních hal a garáží, ale začínají již také nacházet
uplatnění i v privátních domech, právě díky své minimální
náročnosti na prostor a montáž. Dokáží doladit exteriér
budov díky široké škále odstínů barev.

