
MRS - sistem de plase 
antiinsecte cu cadru, fix  

 
Sistemul plasa de insecte cu cadru fix MRS oferă o protecție excelentă împotriva 

insectelor. Plasa de insecte poate fi conectată cu ajutorul colțarilor interiori din aluminiu, 

prin sertizare sau cu prindere mecanică cu șurub. Puteți alege, de asemenea, colțari 

exteriori din plastic, disponibili într-o gamă largă de culori. Sistemul este compatibil cu 

majoritatea profilelor de ferestre. Avem în oferta, de asemenea, coltari interiori cu 

posibilitate de reglare a unghiului. Pentru instalare oferim cârliguri în cinci dimensiuni 

diferite. Cadrul profil este fabricat din profil din aluminiu extrudat robust, cu o formă 

modernă, vopsit cu pulbere. Profilul este oferit în două variante: cu "aripioară" adiacent 

cu rama ferestrei și fără "aripioara", cu așezare pentru garnitură perie, aplicabil în cazul 

ferestrei încăstrate complet. 



În cadrul sistemului MRS este disponibilă o gamă largă de plase antiinsecte, inclusiv o 

plasă antialergică care, datorită structurii speciale de țesere nu permite pătrunderea 

polenului de flori, plasă de oțel, care este o protecție perfectă împotriva rozătoarelor, 

plasă de aluminiu durabilă și plasă care asigură o transparență mai mare în comparație 

cu cele utilizate în mod standard. 

O noutate a ofertei este varianta de plasă antiinsecte MRSPZ pentru ferestrele semi-

nivelate, unde suprafața exterioară a canatului ferestrei iese în afara suprafeței garniturii 

de etanșare, asigurând un spațiu mic pentru fixarea unei plase antiinsecte fixe. Soluția 

prevede instalarea plasei antiinsecte atât în varianta de colț exterior cât și interior. 

  

Mai jos veți găsi o scurtă descriere a soluțiilor oferite:  

● Plasă din fibră de sticlă acoperită cu PVC, destinată utilizării în protecția 
antiinsecte. Se caracterizează printr-o durabilitate înaltă și rezistență la razele UV 
și condițiile meteorologice. Plasa se caracterizează printr-o bună permeabilitate 
la aer și o transluciditate de 47%.  
  

● Plasă fabricată din fibră de sticlă cu o structură extrem de subțire a fibrelor, 
comparativ cu o plasă standard, dimensiunea ochiului fiind, în comparație cu o 
plasă standard, mai mică. Această plasă este la fel de rezistentă, însă, are în 
același timp o transluciditate mult mai ridicată la nivelul de 71%. Prin urmare, 
este mult mai puțin vizibilă cu ochiul liber comparativ cu o plasă standard și se 
caracterizează printr-o bună permeabilitate la aer.  
  

● Plasă antialergică din poliester concepută pentru împiedicarea maximă a 
pătrunderii polenului în încăpere. Această plasă este rezistentă la condiţiile 
meteorologice și ușor de întreținut. Se caracterizează printr-o transluciditate de 
45% și nu conține substanțe toxice.  
  

● Plasa de aluminiu reprezintă o protecție excelentă împotriva insectelor și 
rozătoarelor mici. Această plasă poate fi utilizată atât pentru uși, cât și pentru 
ferestre, precum și pentru protecția ferestrelor mici și a gurilor de ventilație. Este 
o plasă ușor de întreținut și nu conține PVC. Datorită finisajului său deschis la 
culoare și al fibrelor subțiri, este aproape invizibilă pentru ochi cu o transluciditate 
de 73%.  
  

● Plasa este fabricată din oțel inoxidabil AISI304 care garantează cea mai bună 
protecție nu numai împotriva insectelor, cum ar fi de exemplu viespile, dar și 
împotriva rozătoarelor sau a păsărilor. Aceasta constituie o protecție potrivită 
pentru locurile în care sunt stocate sau prelucrate produse alimentare. Această 
plasă este foarte durabilă și ușor de întreținut. În plus, se caracterizează prin 
transluciditate foarte ridicată (74,9%).  



CULORI DISPONIBILE 

     

  


	MRS - sistem de plase antiinsecte cu cadru, fix
	CULORI DISPONIBILE


