Insectenwering:
voor meer woonkwaliteit

Wij adviseren u graag:

Ultradunne, nagenoeg onzichtbare en tegelijkertijd
heel duurzame weefsels houden insecten buiten.
Tegelijkertijd laten ze licht en lucht binnen in uw
woonruimtes - voor een aangenaam woongevoel
zonder ongewenste insecten.
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Onopvallend: de stabiele aluminium profielen integreren optimaal in de gevel en zijn nauwelijks te zien
aan het raam.

Productvoordelen
• Doordachte techniek
• Uitstekende kwaliteit
• Individuele productie
op maat

• Lange levensduur
• Gecertificeerde
weefsels
• Gebruiksvriendelijk

INSECTENWERING
www.ates-products.com

Voor een aangenaam woongevoel

Klemhor ClipFix®

Deurplissé

Pendeldeur

Ideaal voor kunststoframen

Extreem plaatsbesparend

•	Uiterst eenvoudig te
monteren en demonteren

•	Optimaal bij nauwe ruimtes

Eenvoudig openen naar
beide zijden
•	Optimaal bedieningscomfort
(ook zonder hindernissen)

•	Eenvoudig te bedienen en
nagenoeg geluidloos

•	Wordt van binnen in het
raamkozijn gedrukt

•	Comfortabel openen in
beide richtingen

•	In geopende toestand tegen
weersinvloeden beschermd

•	Geschikt voor gebruik in
geklasseerde panden

•	Sluiten: pendelt naar het
midden en sluit automatisch

•	Kan horizontaal verschoven
worden

• Eenvoudig te reinigen
• Onopvallend

Klemhor Vario

Draaideur Slim

Schuifdeur

Voor ramen van hout,
kunststof, aluminium

Ook voor nauwe
montagesituaties

Voor ruime doorgangen

•	Geschikt voor alle raamtypes

•	Dankzij slank profiel tussen
balkondeur en rolluik
monteerbaar

•	Uiterst stabiel en duurzaam
• Geen klapperen aan het raam
•	Geen krassen op het
raamkozijn

•	Geschikt voor hefen schuifdeuren
PSK-systemen

• Eenvoudige bediening

•	Mogelijk met meerdelige
panelen

• Geluidsarm sluiten

• Bijzondere stabiliteit
•	Glijdt geluidloos op
looprails

•	Valt niet bij windbelasting en
als het raam geopend is

•	Zelfsluitmechanisme
optioneel

• Onopvallend dankzij
transparante grepen

Raamrolgordijn

Elektrisch rolgordijn

Lichtkokerafdekking

Geschikt voor elk raam

Voor kleine en grote
oppervlakken

Een schoner keldergat

•	Bedienbaar met een
eenvoudige handbeweging
•	Veerremmen maken
geluidsarm openen
mogelijk
•	Ook geschikt voor
dakramen

•	Via wandschakelaar of
afstandsbediening met
een druk op de knop
bedienbaar
•	Zeer snel openen en sluiten
•	Smarthome-connectie
mogelijk
• Maximaal comfort

•	Heel stabiel roestvrijstalen
weefsel
•	Beschermt het keldergat
tegen bladeren en insecten
•	Licht- en luchtdoorlatend
• Weerbestendig
• Betreedbaar
•	Met strekmetaalweefsel
overrijdbaar

