
Professionel insektbeskytelse til køkkener, restauranter og caféer, der giver mulighed for at åbne op 
for vinduer og døre samtidig med, at fluer og andre insekter effektivt holdes ude. Vi tilbyder et bredt 
udvalg af skræddersyede insektnet, der kan tilpasses selv vanskelige steder med meget lidt plads. 

Til vinduer kan der vælges mellem en fast ramme eller et rullegardin, hvor insektnettet nemt kan rulles tilbage i 
kassetten. Vi tilbyder også løsninger til specialformede vinduer, runde som trekantede. 

Til afskærmning af døre kan der vælges mellem en skydedør eller en svingdør med magnetlukning.  

Vores innovative og tynde insektnet, VisionAir beskytter selv mod de mindste insekter. Det højteknologiske glas-
fibernet er let, holdbart, robust og næsten usynligt. Resultatet er et optimalt udsyn, et fremragende lysindfald og 
en frihed til åbne vinduer og døre uden at få ubudne gæster inden døre. 

Vi tilbyder ligeledes special insektnet, der beskytter mod pollen eller fine støvpartiker samt vores ekstra solide 
insektnet i rustfrit stål, der bl.a. kan bruges oven på riste eller på den nederste del af en dørpartier.

Alle aluminiumsdele som føringsskinner, dækplader, profiler og rammer bliver pulverlakeret. Der kan frit vælges 
mellem alle standard RAL farver, så løsningen smukt indgår som en naturlig del af den eksisterende facade. 

Vores insektnet er alle manuel betjent.

Insektbeskyttelse
Til vinduer og døre
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Insektbeskyttelse

Til vinduer og døre Tekniske specifikationer

A. Fast ramme med insektnet

A1. Fast ramme med insektnet i 
specialformer

B.  Rullegardin med insektnet til 
lodrette eller skrå vinduer

1. kassette b: 42 mm h: 54 mm, 
pulverlakeret aluminium 

2. sideskinner, pulverlakeret  
aluminium

4. Betjeningshåndtag b: 40 mm h: 
13 mm, pulverlakeret aluminium

C.  Svingdør med insektnet

 Leveres med eller uden monte-
ringsramme

D.  Skydedør med insektnet

Insektnet

Net i fiberglas belagt med plast, sort 

Specialnet mod tillæg: 

● Beskyttelse mod pollen 

● Beskyttelse mod støvpartikler 
særlig vejrbestandig

● Net i rustfrit stål

 
Dele i pulverlakeret aluminium: vælg 
frit mellem alle standard RAL farver

Kontakt os for nærmere information
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Insektbeskyttelse, type
Maks. 
bredde

Maks. 
højde

Maks. 
areal

Rullegardin med insektnet 2000 2400 4,8 m2

svingdør med insektnet 1300 2500 2,5 m2

skydedør med insektnet 2100 3000 6 m2

Der findes flere forskellige modeller indenfor hver type af insektbeskyttelse. 
Maks. størrelse kan derfor variere alt efter model.

Råd og vejledning
jyllands markisefabrik A/s er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbin-
delse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.
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