
Ochrana před 
hmyzem
Doma nechceme žádné 
nezvané hosty.

ultratenký a vysoce transparentní 
protihmyzový výplet - s náskokem 
to nejlepší!



Schlotterer protihmyzové plisé dveře
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Protihmyzová a protipylová 
ochrana Schlotterer.

  � Udrží venku nezvané hosty jako 
jsou vosy, komáři, mouchy a 
pavouci.

  � Chrání alergiky před polétavými pyly 
v domě (výplet 4PLUS).

  � Pustí dovnitř dostatek čerstvého 
vzduchu.

  � Garantuje vysokou prostupnost 
světla a dobrý výhled ven díky 
inovativnímu řešení výpletu.

Zákaz vstupu pro 
Komáry & spol.

Vlahá letní noc, čerstvý vzduch proudí oknem, tichý uklidňující cvrkot cikád 
a přesto nemáte na spánek ani pomyšlení: Komáři bzučí kolem ucha a ruší 
zasloužený odpočinek! Ráno snídaně, čerstvé ovoce a marmeláda na stole, 
terasové dveře zůstavají otevřené a v okamžiku se roj vos pozve na jídlo. Abyste 
si mohli léto užívat bez omezení, potřebujete profesionální ochranu proti hmyzu. 
A to znamená: Světlo a vzduch přichází do domu bez omezení, zatímco všichni 
nezvaní hosté zůstávají venku. Apropos nezvaní hosté: K nim Schlotterer 
nepočítá jen hmyz, ale také pyl. Proto jsou téměř všechna řešení protihmyzové 
ochrany od Schlotterera dostupná s protipylovou ochranou, pokud si to budete 
přát.
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Vhodné rámy pro 
každý domov.

Je jedno, jestli jde o plast, 
hliník nebo dřevo, jestli je okno 

hranaté nebo obloukové - 
systémy proti hmyzu a pylům 
Schlotterer jsou k dostání pro 

každý typ okna. Profily jsou 
vyrobeny z hodnotného hliníku 

dle individuálních rozměrů 
a vytváří perfektní rám pro 

četné a rozdílné typy síťovin. 
Systémy ochrany proti hmyzu 

jsou dostupné jako samostaný 
prvek, nebo jako součást rolet a 

předokenních žaluzií.

Otočný otvíravý rám

Perfektní pro dveře na terasy, balkony 
nebo v zimích zahradách. Na přání také 
s dvířkami pro kočku.

Upínací pevný rám

Ideální řešení pro okna, montáž zcela 
bez vrtání a šroubování.
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  � Výroba na míru pro každé okno a 
každé dveře.

  � Hodnotné materiály.

  � Velký výběr barev.

  � Hodnotné typy výpletu pro různé 
oblasti použití.

  � Vždy kombinovatelné se stínicími 
systémy Schlotterer.

  � Individuálně přízpůsobené 
technickým a architektonickým 
požadavkům.

Schlotterer fakta:

Posuvný rám

Stabilní konstrukce pro velké, 
vícedílné dveře, nebo celé okenní 
řady.

Rolo

Praktické sezónní řešení pro okna. 
Když není zapotřebí, zmizí síť v 
kastlíku.

Plisé

Řešení ochrany proti hmyzu, které šetří 
místo. Ideální při dodatečném vybavení 
s malou náročností na prostor. Výplet 
se skládá do strany.
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Upínací rámy.
Výhody Schlotterer.

  � Výroba na míru

  � Řešení pro každé okno.

  � Montáž bez vrtání.

  � Barevně přizpůsobené oknu díky 
velkému výběru barev.

  � Nasazení a sundání snadno z 
interiéru.

  � Kombinovatelné s roletami, 
rafstorami a textilním stíněním.
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Montážně přívětivé 
upínací rámy od 
Schlottereru.

Pevné upínací rámy sítí proti hmyzu jsou ideální pro otvíravá okna. 
Jednoduché, snadno použitelné a rozdílné montážní systémy se hodí ke 
každému typu okna a dají se pohodlně nasadit i odebrat z místnosti.

Úchytka a příslušný závěsný úhelník

Úchytka a příslušný závěsný úhelník v pružinovém provedení

Typy výpletu

  � Výplet ze skelného vlákna

  � Výplet 4PLUS

  � Výplet Petscreen

  � Výplet V2A
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Otočný otvíravý rám
Výhody Schlotterer.

  � Jednoduché i dvojíté dveřní 
křídlo ven otvírave.

  � Kyvná křídla dovnitř a ven 
otvíravá.

  � Ovládání buď za úchytnou 
příčku nebo knoflík.

  � Na přání se samozavíráním.

  � Barevně přizpůsobené dveřím 
díky velkému výběru barev.

  � Kombinovatelné s roletami, 
rafstorami a textilním stíněním.
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Flexibilní otvíravé rámy 
Schlotterer.

Typy výpletu

  � Výplet ze skelného vlákna

  � Výplet 4PLUS

  � Výplet Petscreen

  � Výplet V2A

Otvíravé dveřní sítě jsou mnohostranně použitelné a hodí se 
zejména dobře pro vstupní dveře na terasy, balkóny a zimní 
zahrady. Obtěžující hmyz tak necháte venku a ukážete se 
vyloženě jako přátelští ke zvířatům. Otvíravé sítě jsou k dostání 
mimo jiné s průlezem pro kočky a také jako kyvné lítací dveře 
otvíratelné dovniř a ven.

Ovládání úchytkou

Dvířka pro kočku

Ovládání vodorovnou příčkou
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Posuvný rám
Výhody Schlotterer.

  � Stabilní konstrukce

  � Jedno nebo vícekřídlé systémy.

  � Jednoduché otvírání a zavírání.

  � Lehký posuv.

  � K dostání  v mnoha RAL barvách, 
barevně perfektně sladěné s okny či 
dveřmi.

  � Kombinovatelné s roletami, 
rafstorami a textilním stíněním.
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Elegantní posuvné 
rámy Schlotterer

Typy výpletu

  � Výplet ze skelného vlákna

  � Výplet 4PLUS

  � Výplet Petscreen

  � Výplet V2A

Sítě proti hmyzu s posuvným rámem jsou perfektní volbou u velkých 
ploch a všude tam, kde je málo místa. Například u zimních zahrad, 
balkonů, teras nebo lodžií. Vnější stabilní konstrukci posuvných sítí vyrobí 
Schlotterer na přání jako jednokřídlý, nebo i vícekřídlý systém.

Ovládání 
prostřednictvím 
pohodlného úchytu.

Okopníkový plech s praktickým ovládáním 
nohou.

Uzavíratelná dvířka pro 
domácí zvířata.

Měkké dovírání díky funkci 
Soft-Close.

stop
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Plisé.
Výhody Schlotterer.

  � Stabilní konstrukce rámu.

  � Malá potřeba místa

  � Kompaktní stavební systém.

  � Ideální pro dodatečné osazení.

  � Rychlá a jednoduchá montáž díky 
prvku výpletu.

  � Plochá nalepovací podlahová lišta

  � K dostání v mnoha RAL barvách 
a tím perfektní barevné sladění  
s okenními prvky.

Plochá vodicí 
kolejnice dole12



Prostorově úsporné plisé 
dveřní sítě proti hmyzu 
Schlotterer.

iP13iP31

* plochá vodicí kolejnice v barvách (iP31) černé nebo ALU eloxovaná; (iP13) černá

Místo šetřící plisé dveřní síť se skládaným protihmyzovým výpletem. 
Je vhodná také pro montáž do světlosti zdvižněposuvných dveří. 
Díky kompaktnímu stavebnímu systému s prvkem výpletu a klipovým 
upevněním se dá snadno a rychle namontovat.

Jednoduché ovládání pomocí 
úchopové lišty

Bezbariérové provedení, dole 
plochá lišta* k nalepení

Falcovaný výplet iP13 (z 
polyesteru); barva černá

Falcovaný výplet iP31 
(z polypropylenu nebo 
polyesteru/skelného vlákna); 
barva černá

13



Rolo.
Výhody Schlotterer.

  � Jednoduché ovládání.

  � Měkké navinutí díky 
zabudované brzdě dojezdu.

  � Boční vodicí lišty.

  � Praktická lišta pro úchop.

  � K dostání  v mnoha RAL 
barvách, barevně perfektně 
sladěné s okny.

  � Kombinovatelné s roletami a 
předokenními žaluziemi.
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Na všechna období 
připravené rolo 
Schlotterer.

Nahoru! Dolů! Nahoru! Dolů! Podle chuti, nálady a potřeb. Rolovací 
sítě proti hmyzu jsou k dispozici jako samostatné prvky, nebo 
kombinovatelné s roletami a raffstorami. Během zimních měsíců zmizí 
síťovina jednoduše v kastlíku roletky a je tam chráněná před větrem a 
počasím. Ideální sezónní řešení pro každé okno.

Ovládání lištou pro úchop

Typy výpletu

  � Výplet ze skelného vlákna
15



Nejlepší ochrana proti 
hmyzu se pozná podle 
toho, že není vůbec 
vidět.

Bez výpletu
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S výpletem 
4PLUS
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Ochrana před hmyzem 
nejnovější generace. 
Hodnotné výplety 
Schlotterer.
Všechny typy výpletu Schlotterer mají něco společného: Hmyz nemá šanci dostat 
se neoprávněně do vaší domácnosti. Přesto mezi nimi existují rozhodující rozdíly. 
Ať už ochrana před hmyzem, před pyly, výplet přátelský k domácím zvířatům, nebo 
extrémně odolný vůči roztržení - u firmy Schlotterer najdete vždy pefektní výplet 
pro vaše požadavky a potřeby.

Výplet ze skelného vlákna
Poplastované skelné vlákno od Schlotterera 
je vysoce transparentní, zvlášť stabilní a  
s dlouhou životností. Přitom zaručuje dobrou 
průvzdušnost a také velmi dobrý průhled 
směrem ven. Je vhodný pro všechny typy 
protihmyzových výrobků.

Výplet 4PLUS
Ultrajemným výpletem 4PLUS nabízí Schlotterer inovativní 
síťovinu, která vystaví bariéru nejen hmyzu, ale také pylům. 
Speciální úprava značně snižuje vnikání pylů, a to při současné 
mnohem vyšší prostupnosti světla a vzduchu ve srovnání 
s běžnými výplety, popřípadě s obvyklými protipylovými 
sítovinami. Tento vysoce transparentní materiál je určený pro 
všechny typy ochrany proti hmyzu s výjimkou rolovacích sítí.

Výplet Petscreen
Výplet proti hmyzu přátelský k domácím zvířatům se zvlášť 
vysokou odolností před roztržením. Je těžko k poškození 
také kočkami a psy a podstatně snižuje nebezpečí poranění 
drápků a pacek. Výplet je vhodný pro všechny typy sítí s 
výjimkou rolovacích.

Výplety pro speciální požadavky

Výplet V2A
Funkční výplet pro zvýšené nároky. Chrání před hmyzem, 
ale také před hlodavci a malými savci, je mnohostranně 
použitelný a přitom snadno čistitelný. Proto se tento 
typ výpletu používá často v místnostech se zvýšenými 
hygienickými nároky (např. závodní kuchyně). Je vhodný 
do všech typů sítí proti hmyzu s výjimkou rolovacích.

Plisé výplet
viz strana 1318
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Čerstvý vzduch bez hmyzu 
také pro alergiky

Prostup světla

Měření dle EN ISO 9237, +/- 5% 
odchylka možná

Standardní 
skelné 
vlákno

4PLUS Standardní 
skelné 
vlákno

4PLUS

Průvzdušnost  
(l/m²/s při 30 Pa)

Posuvný rám s 
výpletem 4Plus
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Optimální ochrana před hmyzem jde ruku v ruce s perfektní ochranou před sluncem. Schlotterer 
je vedoucí značka na trhu v oblasti vnějšího stínění a nabízí optimálně kombinovatelné sluneční 
a protihmyzové ochranné systémy. A ty mají vždy jedno společné: Jsou montovány vně. Protože 
jen vně osazená stínicí technika je inteligentní protisluneční ochrana. Schlotterer se velmi brzy 
specializoval na systémy vnějšího stínění a dnes je v Rakousku jedničkou na trhu v inovacích a kvalitě 
v této důležité a často podceňované oblasti stavební techniky.

Protihmyzová a 
protisluneční ochrana od 
Schlottereru.
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Inteligentní sluneční 
ochrana Schlotterer.

  � V létě udrží horko venku a 
ochlazuje budovy.

  � Snižuje spotřebu energií a 
umožňuje příspěvek k vytápění 
v zimě.

  � Stará se o osvětlení bez odlesků 
a přináší denní světlo tam, kde 
má být.

  � Chrání před nežádoucími 
pohledy z vnějšku a snižuje riziko 
vloupání.

  � Je vyrobena na míru individuálním 
potřebám jako nedílná součást 
konceptu moderního bydlení.
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Mnohé další RAL barvy jsou možné!
Z důvodů technologie tisku jsou odchylky představených barevných odstínů 
od originálních barev možné!

Standardní barvy rámu

Sotva existuje něco individuálnějšího než vaše vlastní čtyři stěny. Vlastní 
styl, vlastní nápady, osobnost obyvatele. To vše se promítá do vytváření 
fasády. Jeden ze zcela rozhodujících faktorů jsou při tom barvy. S vlastním 
zařízením pro práškové lakování můžeme splnit téměř každé barevné přání.
Proto jsou sítě od Schlottereru k dostání v mnoha rozmanitých barvách.

matná purpurově 
červená

RAL 3004

matná mechově 
zelená

RAL 6005

matná tmavě 
hnědá

6768

matná signální 
šedá

RAL 7004 

matná antracitově 
šedá

RAL 7016 

DM 01 

matná zelená 
metalická

DM 02

matná šedá 
metalická

DM 03 

matná antická 
tmavošedá 
metalická

DB 703 
Tiger 
68/80045DB703F 

šedá

matná světle 
šedá

RAL 7035 

matná okrově 
hnědá

RAL 8001 RAL 8003 

matná antuková 
hnědá

RAL 8007

matná srnčí hněď

RAL 8017 

matná čokoládově 
hnědá

Classic 01 
IGP 
4201 
E75281A3F

podobná elox 
A6C0

RAL 8019 

matná šedohnědá

RAL 9006 
Tiger 
68/900709006G 
HWG

lesklý bílý hliník

RAL 9007 
Tiger 
68/900759007G 
HWG

lesklý 
šedý hliník

RAL 9016 

matná provozní 
bílá

Pestrá rozmanitost. 
Pro váš domov.
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Z důvodů technologie tisku jsou odchylky představených barevných odstínů 
od originálních barev možné!

Home Sweet Home
Pohodlně z domu
www.schlotterer.com
www.youtube.com/user/SchlottererAustria
www.youtube.com/user/SchlottererAustria
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Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 

5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko

T:  +43 6245 85591-100 

F: +43 6245 85591-9100 

M: office@schlotterer.at 

www.schlotterer.com 

Vyvinuto a vyrobeno 
v Rakousku

Schlotterer je rakouská jednička na 

trhu v oblasti vnějšího stínění. V sídle 

firmy v Adnetu (Salzburg) vyrábí více 

než 550 zaměstnanců prvky sluneční 

a protihmyzové ochrany v několika 

tisících variant a ve více než 200 různých 

barvách. Paleta výrobků obsahuje 

rolety, předokenní žaluzie (raffstory), 

textilní protisluneční ochranu (screen 

rolety) a ochranu proti hmyzu. Všechny 

produkty jsou vyvinuty přímo firmou 

Schlotterer a jsou k dostání u odborných 

dodavatelů stínicí techniky a oken.
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