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Gyártói teljesítmény nyilatkozat Fix szúnyoghálóra 

 
Gyártó és forgalmazó: 

Atenád Kft.      

Székhely:      Telephely: 

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.   2120 Dunakeszi Pallag u. 47 

Tel: 0627/547-670 

Fax: 0627/547-671 

 

A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: 

A Fix szúnyogháló rendszerek nyaralókba, lakóházakba, közösségi-, és szociális épületekbe, irodákba és 

egyéb létesítményekbe építhetők be. Kül-, és beltéri felhasználása is javasolt. 

 

A termék műszaki leírása: 

- 24 * 8 mm / 24 *22 mm / ISSO fix 60’ / ISSO fix 90’ / FALC fix, extrudált, alumínium profilok 

- A profilok felülete porfestéssel, vagy fautánzatú fóliázott kivitelben is elkészíthető 

- A típusnak megfelelő műanyag vagy fém belső sarokelemekkel 

- Egyedi alakzatok állítható sarokelemekkel rendelhetők (csak a 24 * 8 mm és 24 *22 mm profil) 

- Íves alakzatok csak a 24 * 8 mm-es profilból készíthetők 

- Üvegszálas szúnyoghálóval 

- A szerkezetek a nyílászáró külső síkjára szerelve  

 

A felszerelés lehetséges módjai: 

- Nyílászáró külső síkjára, vagy az ablak tokszerkezetének belső falc részébe szerelhető 

- Csavar-, vagy rögzítő fülek segítségével 

 

Az Üvegszálas szúnyogháló műszaki paraméterei: 

- Anyaga:    100% fiberglass (üvegszál), szürke színű PVC bevonattal  

- Súlya:    112 g/m2  

- Vastagsága:   0,28 mm +/-0,02 mm 

- Szélállósági besorolása: NDP 

- Tűzállósági besorolása: NDP 

 

Mint a termék gyártója ezúton nyilatkozzuk, hogy a termék beépítés céljára alkalmas és megfelel a fentebb 

megnevezett műszaki leírásnak és paramétereknek. 

 

Műszaki specifikációk (előírások): 

3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM rendelet 4sz. melléklet ii) (3) pontja szerint  

 

Érvényes a termék megfelelő beépítése és rendszeres karban tartása mellett. 

 

Dunakeszi 
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