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INSEKT FORSATSDØR

SOLIDE - insekt forsatsdør - for dig, som foretrækker en meget kraftig og stabil
hængslet insekt forsatsdør. Velegnet til alle typer døre. Døren er udført i ekstra

kraftige aluminiumsprofiler og hjørnesamlinger, samt forsynet med et
stormstærkt glasfibernet. Midterforstærkning, 3 ekstra stærke stål hængsler og
håndtag på begge sider samt fodplade i bunden og magnetlås. Monteres direkte
på dørkarmen - indvendig eller udvendig. Standardstørrelsen 100 cm X 215 cm

kan let ændres, og tilpasses enhver dørstørrelse.

D.P.I.
- effektiv beskyttelse mod insekter -

D.P. INTERNATIONAL er importør i Danmark af insektnet produkter fra :
BRUYNZEEL  B.V. - Holland  /  MEDAL s.r.l. - Italien  /  PRIME-LINE - Californien



SOLIDE
INSEKT FORSATSDØR

*     Monteres direkte på dørkarmen.
*     Til montering indendørs eller udendørs.
*     Ekstra kraftige alu-profiler.
*     Kraftige stål hængsler.
*     Stærkt glasfibernet, UV-resistent og i farven antrasitgrå.
*     Fodplade - standard 25 cm høj. (Laves højere -  merpris pr. 25 cm).
*     Maksimum bredde 100 cm og maksimum højde 215 cm.
*     Leveres i farven hvid, kan skaffes i brun.
*     Fjederlukning efter ønske.
*     Kan leveres med pneumatisk dørlukker.
*     1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Topkvalitet - ekstra kraftig udførelse ....
En SOLIDE insekt forsatsdør i dit hjem bidrager til et behageligt indeklima, selv på de
varmeste dage - uden overfald af insekter.
Leveres med kraftige aluminiumsprofiler og et stormstærkt glasfibernet. Døren forsynes
med midterforstærkning, 3 kraftige stål hængsler, magnetlås og håndtag på begge sider,
samt fodplade i bunden.

Opmål, tilpas, saml
og monter selv SOLIDE insekt forsatsdøren ....

SOLIDE insekt forsatsdør leveres som standard som et "gør det selv" produkt.
Forsatsdøren er utrolig nem at tilpasse, samle og montere selv, ved hjælp af nogle meget
simple værktøjer. Det eneste, der kræves, er : En boremaskine, et 2 mm metalbor,
stjerneskruetrækker, vinkel, hammer, metalsav (nedstryger), målebånd, hobbykniv og en
blyant. Udover dette kræves ingen andre kundskaber end normal "fingersnilde", som
færdigheder. Samlevejledning til døren er vedlagt i emballagen.

Mål lysåbningen (indvendig karmmål) på eksisterende dørkarm - både i bredden og i
højden. Forsatdørens alu-profiler er 46 mm i bredden og 25 mm i tykkelsen. Hængsler
fylder 20 mm, og magnetlukning fylder 13 mm på dørkarmen.

Forsatsdørens udvendige mål fremkommer således : Indvendig lysåbning (både i bredden
og højden) i den eksisterende dørkarm + 12 mm overlap, hele vejen rundt.
Vær opmærksom på, at derudover skal der i bredden være plads til hængsler og
magnetlås. Foroven kræves mininimum 22 mm friplads til afhægtning af døren.

Opmål og monter selv SOLIDE insekt forsatsdøren ....
Vil du være fri for selv at tilpasse og samle insekt forsatsdøren, kan vi mod et pristillæg
tilbyde at gøre dette for dig. Du opmåler og montere selv forsatsdøren. Speciel
opmålingsskema kan udskrives fra vores hjemmeside eller rekvireres hos din forhandler.
Husk at oplyse, om insekt forsatsdørens hængsler skal placeres i højre eller i venstre side.

Opmål, saml, og monter selv SOLIDE insekt forsatsdøren ....

Vil du være fri for selv at tilpasse insekt forsatsdøren, kan vi mod et pristillæg tilbyde at
gøre dette for dig. Du opmåler, samler og montere selv insekt forsatsdøren. Opmåling er
efter samme princip og procedure som nævnt ovenfor. Samlevejledning er vedlagt i
emballagen.

Specifikationer ....

D.P.I.
D.P. INTERNATIONAL  ·  Sjællandsvej 27 D  ·  DK-9500 Hobro

Lysåbning

Opmåling ...

bruynzeel-insektnet markedsføres i
Danmark og alle øvrige danske
territorier af D.P. INTERNATIONAL

Telefon : 8645 4300  ·  E-mail : info@dp-international.dk  ·  Website : www.dp-international.dk
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