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Produktbeskrivning

Allmänt om Luxaflex® Insektnät 
De varma månaderna är fantastiska. Att kunna låta 
fönster och dörrar stå öppna till sent på kvällen är 
en härlig känsla. Med våra många insektsnäts- 
lösningar behöver du inte oroa dig för oinbjudna 
gäster i form av insekter och spindlar. Oavsett vilket 
fönster eller dörr du har - så finns det en modell 
som passar.   

Fördelar 
• Många modeller
•	 Olika	vävkvaliteter
•	 Flera	profilfärger
•	 Invändig	och	utvändig	montering
                                                                           

Svängdörr med Insektsnät
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Produktbeskrivning

Tre frågor 
Tre steg för att välja rätt insektsnät  

Modell 
•	 Vilken	modell	passar	till	mitt	fönster/min	dörr?		

Profilfärg  
•	 Vilken	profilfärg	passar	mitt	hus?			 

Nät 
•	 Vilket	nät	passar	mina	behov?	
 
På följande sidor går vi igenom kollektionen så att 
de tre frågorna kan besvaras             

Plissédörr  med Insektsnät
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Kollektion

Nätkollektion
Insektsnät finns i flera färger, mönster och kvaliteter efter 
behov och önskemål. Vilket nät du väljer beror på modell.  

Enfärgat
•	 Svart och grått - diskret och snyggt 

Mönstrat 
•	 Två mönster - gör insektsnätet synligare

Poll-tex
•	 Svart finmaskat nät för pollenallergiker - 
stoppar 97 % björkpollen, 100 % gräspollen samt andra 
pollenpartiklar

Pet-screen 
•	 Kraftigt nät i plast - passar hem med hund och katt 

Plisserat 
•	 För plissédörr i svart och grått - dekorativt
             

Enfärgat Mönstrat - bananlöv

Mönstrat - höstlöv Poll-tex

Pet-screen Plisserat
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Skensystem

Färger på profiler
Luxaflex Insektsnätprofiler finns i tre standard-
färger; vit, brun och aluminium samt special-
lackat i alla RAL-färger. 

Färger
•	 Vit 
•	 Brun
•	 Aluminium 
•	 Valfri RAL-färg på listerna - mot pristillägg 
    (plastdetaljer i vit, brun eller aluminium) 

Bilden visar profil i färg vit
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Modeller 

Insektsnät finns i många olika modeller för både fönster och 
dörrar. 

Fönster 
•	 Fast ram
•	 Rullgardin 

Dörrar 
•	 Svängdörr 
•	 Plissédörr

Översikt modeller



                                                                                 

Fast ram
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Modeller 

Fast ram 
Finns i två olika varianter; Basic och Standard. 

Basic - enkel ram med plasthörn 
•	 Profil 11 x 25 mm 
•	 Tvärprofil över viss höjd

Montering 
•	 Vridbeslag
  
Standard - ram med gerade profilkanter 
•	 Profil 13 x 25 mm - Standard 
•	 Tvärprofil över viss höjd

Montering 
•	 Fjädrande stift

Nät 
•	 Enfärgat, mönstrat, Poll-Tex (ej Basic modell) och Pet-Screen

Fast ram - Modell Standard med  fjädrande stift



                                                                                 

Rullgardin
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Modeller 

11

Rullgardin 

Insektsnät rullgardin

Insektsnät i rullgardin har en modern design med kraftig 
kassett och sidokanaler. Väven löper genom sidokanal som 
finns i tre varianter beroende på montering. Borst finns 
uppe på kassetten och även i sidolisten.  

Betjäning 
•	 Softraise	fjäder	

Montering 
•	 Kassett	sätts	fast	med	clipsfästen	i	plast		
•	 Sidokanal	-	skruvas	i	karm	med	förborrade	hål	

Nät 
•	 Enfärgat	grått	och	svart	

Sidokanal 
•	 Vägg	-	1	modell	
•	 Nisch	-	2	modeller	beroende	på	nischdjup	
•	 Väven	löper	genom	sidokanalen	med	styrlist



                                                                                 

Svängdörr  



                                                                                 

13Ver. 3

Modeller 

Svängdörr  
Insektsnät i svängdörr är enkel dörrlösning där du enkelt skjuter upp dörren för hand eller med foten. 
För att stänga igen dörren finns magneter som är dolda i sidolisten. 

Modell Standard
•	 Dörren	öppnas	åt	ett	håll	

Självstängningsfunktion	som	tillval

Betjäning 
•	 Handtag	
•	 Sparklist	-	std	eller	extra	hög	

Nät 
•	 Enfärgat	grått	och	svart,	mönstrat,	Poll-tex,	Petscreen

Profil 
•	 13	x	36	mm	

Montering 
•	 Utan	ram.	På	vägg	med	gångjärn	(bygger	10	mm)
•	 Med	ram.	I	nisch	eller	på	vägg	
•	 Två	varianter	på	ram;	helram	runt	om	eller	U-ram -	ej	ram	nedtill   

Insektsnät svängdörr 



                                                                                 

Plissédörr   
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Modeller 

Plissédörr   
Insektsnät i plissédörr är dekorativ och enkel att montera. Plissén glider smidigt över en plastlist 
nedtill som finns i två varianter, tunn eller hög, beroende på om underlaget är ojämnt eller inte. 
De vertikala profilerna klickas enkelt på plats och dörren är därför smidig att ta bort inför vintern. 

Modeller 
•	 Enkeldörr  
•	 Dubbeldörr; ihopkopplad eller parkering i två sidor 

Betjäning 
•	 Invalsat spår i profilen för handtag
•	 Två handtag; standard eller ihopfällbart 

Nät 
•	 Enfärgat plisserat grått och svart

Profil 
•	 54 x 40 mm 

Montering 
•	 Skena - placeras upptill
•	 Golvlist - bred (standard) smal eller skrå  
•	 Monteringsram - Hel eller U. Finns som tillval vid montering på vägg 
•	 Sidoprofil -  Används på sidan där dörren stängs. Finns med borst eller magnet (tillval)  

Insektsnät Plissédörr  
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Montering  

Barnsäkerhet 
Från 2014 gäller nya regler från EU angående Barnsäkerhet och 
solavskärmningsprodukter 
•	 Nya	regler	EN-13120
•	 De	nya	reglerna	måste	följas	vid	beställning	och	montering	

Utbildning gällande Barnsäkerhet 
•	 Separat	utbildning	för	mer	information
•	 Målet	är	att	informera	Luxaflex®	återförsäljare	om	vilka	regler	

som	gäller	kring	barnsäkerhet	för	invändig	solavskärmning	och	
återförsäljarens	ansvar	i	säljsituationen.	

•	 De	nya	reglerna	gäller	inte	för	solavskärmning	som	har	t	e	x	
betjäning	LiteRise®,	Handtag	och	motor	eftersom	produkterna	
inte	har	farliga	öglor	eller	linor.
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Rengöring  

Rengöring 
För att rengöra Luxaflex® Insektsnät 

•	 Skölj med  vanligt vatten  

•	 Använd inte 
- Högtryckstvätt 
- Alkali-baserade rengöringsmedel 
- Stålull, hårda borstar eller slipmedel 
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Rengöring  

Sammanfattning Insektsnät 
Här kommer en sammanfattning om Luxaflex Insektsnät 

Beroende på önskemål och krav välj bland följande nät  
•	 Enfärgat,	mönstrat,	kraftigt	djurnät	och	finmaskat	(pollen)

Välj profilfärg som passar ditt hus
•	 Vit,	brun,	aluminium	eller	speciallackat		
 
Olika fönstermodellers funktion  
•	 Fast	ram	-	Basic	eller	Standard	-	enkel	och	smidig	att	ta	bort	
•	 Rullgardin	-	som	är	funktionell	och	smidig	att	manövrera	

Olika dörrmodellers funktion
•	 Plissédörr	-	som	enkelt	och	diskret	skjuts	åt	sidan	
•	 Svängdörr	-	för	enkelhetens	skull	



Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Tack för din uppmärksamhet


