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Okenní extrudovaná síť ISSO OE 33x6 

Připravili jsme pro vás na rok 2010 novinku, okenní extrudovanou síť proti hmyzu ISSO OE 33x6.  
 
Jedná se o pevnou okenní síť z extrudovaného profilu se dvěma drážkami, která svojí konstrukcí představuje 
revoluci v tomto sortimentu. Ty zvyšují její pevnost a snižují profil 
na pouhých 6 mm. Díky tomu můžeme síť montovat na okna, která 
mají předsazená křídla nebo je můžeme použít na hliníková okna, kde 
je rám a křídlo v rovině. Toho docílíme kombinací těsnících kartáčků 
o různých velikostech.  
 
 

 
K dispozici máme tři velikosti těsnících kartáčků v šedé barvě: 

- Malý kartáček – výška chlupu cca. 4mm 
- Střední kartáček – výška chlupu cca. 7mm 
- Velký kartáček – výška chlupu cca. 11mm 

 
Kartáček se standardně nedodává, jen v případech dotěsnění sítě k oknu 
(u štulpových oken) nebo pro odsazení (u hliníkových oken a u předsazeného 
křídla)  
 

 
Dále drážky slouží ke zpevnění rohu nerezovým plíškem, který se do drážek vkládá. Tím je zabezpečeno, že 
nedochází k rozevírání rohů v řezu. To se stává u ostatních extrudovaných sítí větších rozměrů. Použití drážky 
pro nerez roh nebo pro kartáček lze kombinovat dle potřeby. 
 

 
Specifikace: 

Síťovina – šedá nebo černá 
 
Otočný držák (O.D.) - 0,4,6,7,9,11,13,15,17mm nebo   
vyrobíme na zakázku 
 
Plastová Podložka (PP) – 2 mm nebo 4 mm 
Ta se používá buď pro lehčí otáčení nebo pro doladění 
velikosti otočného držáku. 
 
Dekory – Bílá a hnědá, jiné odstíny RAL nebo renolitové 
fólie (20 nejpoužívanějších dekorů skladem, ostatní na 
objednávku) 
 
 
 
Díky svému zkosenému tvaru, límci 15mm, drážkami a širokou barevnou škálou jak v lakování, tak 
v renolitových fóliích, se síť stává velice flexibilní a lze jí použít téměř na každé okno v jakémkoliv dekoru. 
Tím odpadá nepřehlednost v mnoha typech sítí, které jsou na trhu k dispozici. 
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