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רשת לחלון הזזה
מתאימה לרוב חלונות הבית, ניתן 
להוסיף מסילה במידה ואין הכנה. 

נוחה לפירוק.

רשת קבועה
מתאימה לחדרי אמבטיה 
ושירותים. לחלונות קיפ 

ורפרפה

רשת קבועה נשלפת
פתרון ייחודי בדינמיקה 
המאפשר שליפת הרשת 

לצורך ניקוי. הרשת בטוחה 
ואינה נופלת החוצה. פתרון 

מתאים כשיש סורג

רשת גלילה
הרשת מגולגלת בקופסא על 
תקרת אדן החלון, מופעלת 

במשיכה, אינה נראית 
כשאינה בשימוש

רשת כנף לממ"ד
פיתוח ופתרון ייחודי של דינמיקה רשתות.

הפעלה פשוטה, ללא תקלות וקל לניקוי.
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דלת רשת הזזה בין תריס
לדלתות הזכוכית

רשת לדלת הזזה
מתאימה ליציאה למרפסת, 

כמות היחידות שיותקנו 
משתנה בהתאם למקום 
ולצרכי הלקוח. מומלץ 
להוסיף בוכנה לסגירה 

מבוקרת. (ראה שרטוט)

רשת לדלת כנף
נעה על צירים 

ומתאימה לבתים 
פרטיים. מומלץ 

להוסיף בוכנה 
לסגירה מבוקרת.

פתרונות לדלתות

רשת פליסה-קליל-
מתקפלת הצידה ואינה תופסת 

מקום, ליצירת מראה אסתטי 
וכשאין מקום לרשת רגילה. רק 

בעת ההפעלה, נפתחת גם המסילה 
המגינה על הרשת.

רשת הזזה
תריס

זכוכית הזזה

רשת הזזה
תריס

זכוכית הזזה

שלישיית דלתות
מחוץ לתריס

ברשת הזזה יש לבחור את חלוקת הרשתות ומיקומן

צמד דלתות רשת הזזה
בין התריס לדלתות

רשת הזזה
תריס

זכוכית הזזה

דלת רשת הזזה על מסילה קיימת
משותפת עם דלת זכוכית

רשת הזזה
תריס

זכוכית הזזה

בלעדי



בוכנה לרשת
דלת הזזה

לסגירה תמידית 
במהירות מבוקרת.

בוכנה לרשת
דלת כנף

לסגירה תמידית
במהירות מבוקרת.

פתח לבעלי חיים
שילוב צוהר ליציאת בעלי 

חיים ביתיים המותקן 
בתוך דלת / חלון רשת 

קיימת.

פתרונות משלימים



אריג וסיב הרשת

אפורה
רשת יתושים רגילה, בצבע 

אפור, חדירת אור ואוויר 
PVC רגילה עשויה

שקופה
רשת יתושים עם שקיפות 
יחסית. חדירת אור ואויר 
טובה יותר מרשת רגילה. 

עשויה מפיברגלס

שקיפות הרשת

רשת עמידה 
בפני בעלי חיים
עמידה בפני קרעים 
של כלבים וחתולים 
חזקה פי 7 מכל רשת 

יתושים אחרת. 
מסופקת באפור 

ושחור.

רשת קרינה
מגינה ומפחיתה 
כניסת קרינה. 

Poltec
משאירה אבקנים 
אלרגנים מחוץ 

לבית.

מדרך
רשת מדרך, לכיסוי 

חלונות אנגליים
או פתחי איוורור.

רשת יונים
רשת המונעת 
כניסת יונים 
למפתחים 

ולמסתורי כביסה.

רשת סטרילית
רשת סטרילית 

מפלדת אל חלד 
לבתי חולים 

ומעבדות.

טרנספטק
שילוב מנצח של שקיפות מירבית, חוזק, 

צפיפות, זרימת אויר גבוהה, והיחידה שאינה 
מכילה PVC (חומר רעיל, בעיקר לילדים 

ולנשים הרות) עשויה PP/PE. ייבוא מגרמניה

דינמיקה
מתקין מורשה

בלעדי



*6791
service@dinamika-reshatot.co.il

www.dinamika-reshatot.co.il
מבוא חורון

החזון שלנו:
רואים רחוק     מרגישים קרוב     מעצבים איכות     מרשתים ביצירתיות

הערכים שלנו: 
פתרונות יצירתיים      מקצוענות ומצויינות      אחריות ויושר

חדשנות וראיה קדימה       אווירה משפחתית
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