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ראות  המאפשר  פיברגלס,  אריג 
שקופה דרכו.

ונזקי  ועמיד  קרעים  בפני  עמיד  בד 
מזג אוויר.

עשוי פיברגלס מצופה פלסטיק.

לסובלים מקרינה הנובעת מאנטנות 
באזורם.

מיגון מפני השדות 
האלקטרומגנטיים ובמקביל רשת 
נגד חרקים. אריג עם חדירות אור 

אוויר גבוהות

מבית Neher שבגרמניה.
פרטים נוספים- באתר שלנו.

עם  לבתים  המיועדת  יתושים  רשת 
בע"ח, עמידה בפני קרעים וחזקה פי 
7 מכל רשת יתושים אחרת מתאימה 

לדלתות וחלונות.
שילוב של Microban המספק 

הגנה המעכבת צמיחה של עובש 
וחיידקים.

ייבוא מארה"ב.

רשת שקופה ברמת שקיפות גבוהה 
המתבונן  לעיני  נראית  אינה  מאוד, 
מושלם  לעיצוב  מיועדת  הנוף.  אל 

לבית.
חזקה  מרחב,  תחושת  מעניקה 

ואיכותית.
מיוצרת מסיב דק במיוחד.

כניסת אוויר  גבוהה עם הגנה מלאה 
חרקים.

לסובלים מאלרגיות.
מונע כניסת אבקנים  מפריחה. 

ולאור  לאוויר  שמאפשרת  רשת 
להיכנס בעוד האבקה נדבקת לאריג.

הגנה עד 99%.
מבית Neher שבגרמניה.

פרטים נוספים- באתר שלנו.

מלכת הרשתות טרנספטק, מבית  
Neher שבגרמניה. יתרונותיה בולטים 

על פני שאר הרשתות: 
שקיפות מצויינת – הנוף נשקף לתוך הבית 

ואינה נראית כמעט בשעות האור. 
חדירתם  את   מונעת  במיוחד,  צפופה 
של חרקים מסוגים קטנים במיוחד )כגון 

זבוב החול(.
חדירת האוויר והאור דרך הרשת גבוהים 

ב 140%.
הרשת נטולת pvc שהינו חומר המשחרר 

רעלים כאשר נקרע או מתיישן.
פירוט על המוצר - בעמוד הבא.

הקלאסיקה המוכחת.
אריג רשת פיברגלס נגד חרקים.

ועמיד  בפני קרעים  בד מאוד עמיד 
פיברגלס  עשוי  אוויר,  מזג  בפני 

מצופה פלסטיק.
צבע ניטרלי של הבד- אפור.
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שטח פתוח לאוויר 65%שטח פתוח לאוויר 66%שטח פתוח לאוויר 80%
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