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MILANO CLEAR
רשת פליסה השקופה מאיטליה

| 08- 08 | פקס 6846890 - | מושב גינתון משק 27 ת.ד. 327טל 6525790 www.clear-mesh.co.il | office@clear-mesh.co.il 



פרטים נוספים: 
הרשת פשוטה להרכבה והתקנה. אנו בClear Mash נבצע התאמה    •

של רוחב וגובה לפתח קיים להתאמה מלאה.
ציבור  בנייני  פרטיים,  בתים  יוקרה,  לדירות  מתאימה  הרשת   •

ומשרדים.
בעת  מכשול  למניעת  בלבד  מ"מ   4 של  בגובה  תחתונה  מסילה    •

מעבר.

דלת אחתדלת כפולה

גובה רוחב   

3200  1800 דלת יחידה 

3200  3600 דלת כפולה 

יישומים

מידות מקסימליות
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VENEZIA CLEAR - הנוחות עכשיו זמינה, עם כל היתרונות:
במסגרת  המותקנת  ומתוחה  שקופה  הזזה  רשת  מערכת   √

אלומיניום עדינה הנצמדת בעזרת מגנט חזק לכנף.
√  נפתחת ונסגרת במשיכה קלה וחוסמת את הפתח באופן מלא 

לכניסת חרקים.
√  הרשת המתקדמת ביותר בתחום 

דוחה  ציפוי   -  TOPER ציפוי  ועוברת  מיוחד  מפוליאסטר  עשויה 
ושומר עליה  אבק. ציפוי זה מאפשר לנקות את הרשת בקלות 

לאורך שנים.
בזכות שקיפותה היא מאפשרת הכנסת אור טבעי, כניסת אוויר   √

.UV טבעית, וחסימת קרני
√  ונציה קליר בעלת פתח שירות פריק המאפשר החלפת הרשת 
ולהחזיר  להסיר  ניתן  הלקוח.  בבית  ומהירה  פשוטה  בצורה 

בקלות בעת ניקוי.
הרשת הינה ייבוא בלעדי לClear Mash מאיטליה. אחריות ל-12   √

חודשים מלאים.

פרופיל עליוןפרופיל תחתון פרופיל דלת + צד סגורפרופיל דלת צד פתוח
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מידות חתך פרופילים

VENEZIA CLEAR
מערכת רשתות הזזה חדשנית

MILANO CLEAR - עם כל היתרונות:
בתחום,  ביותר  המתקדמת  הפליסה  רשת   MILANO CLEAR   √
עשויה מפוליאסטר מיוחד ועוברת ציפוי TOPER - ציפוי דוחה 
אבק. ציפוי זה מאפשר לנקות את הרשת בקלות ושומר עליה 

לאורך שנים.
כניסת  טבעי,  אור  הכנסת  מאפשרת  היא  שקיפותה  בזכות   √

.UV אוויר טבעית וחסימת קרני
הרשת הינה יבוא בלעדי ל-CLEAR MESH מאיטליה, אחריות    √

ל- 12 חודשים מלאים.

MILANO CLEAR
רשת פליסה השקופה מאיטליה

המראה  בשל  "אקורדיון"  רשת  גם  אותה  לכנות  ניתן 
המתקפל המיוחד. ניתן להזמין את הרשת במידות שונות 
שתגן  מלאה  להתאמה  הקיים  הפתח  לגודל  בהתאמה 

עליכם מפני כניסתם של חרקים ומעופפים שונים

אפשרות פתיחה גובה  רוחב   

כיוון פתיחה אחד  3200  3500 דלת אחת 

צד אחד  3200  5500 קסטה חופשית 

2 צדדים  3200  8000 דלתות כפולות 

מידות מקסימליות

דלת אחתדלת כפולה

מידות חתך פרופיליםיישומים

פרופיל

פרופיל רשת (אמצע) פרופיל צדפרופיל עליון
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איסוף  שבעת  בקיר  נישה  בתוך  להסתרה  ניתנת  קליר  * מילאנו 
הרשת אין הסתרה של הנוף!

יבוא בלעדי, ייחודית והכי שקופה!  שקוף שזה קליר!

של  כניסתם  מפני  עליכם  מגנה   VENEZIA CLEAR מערכת 
חרקים ומעופפים שונים ומאפשרת לכם ליהנות מהנוף ללא 

הפרעה בזכות שקיפותה הגבוהה.

מוצר מודרני ועדכני, אשר משתלב בעיצוב הבית כולו.

מערכת MILANO CLEAR - הפתרון המושלם להגנה מפני 
כניסת חרקים ומעופפים.

רשת הפליסה מותקנת במסגרת עדינה הנצמדת בעזרת 
מגנט חזק לכנף. 

הרשת  קלה  במשיכה  בו  הזזה  מנגנון   MILANO CLEAR ל 
זזה על מסילה בצורה אנכית.
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