
Technické informace
Síť proti hmyzu ZIL 

Popis výrobku

•  Síť proti hmyzu VELUX chrání vaši domácnost 
před hmyzem, aniž by překážela oknům. 

•  Manuální ovládání pomocí spodní ovládací lišty.
•  Tenké bílé profily vizuálně splývají s ostěním a jsou 

téměř neviditelné.
•  Průhledná tkanina nenarušuje výhled, odolává vět-

ru a má dlouhou životnost.

Ovládání

•   Manuální pomocí ovládací lišty.
•   V případě vyšší instalace možnost doplnit o adaptér 

ZOZ 085 a ovládací tyč ZCZ/ZCT.

Materiály

• Látka: skelné vlákno potažené PVC
•  Zásobník a boční vodící lišty: bíle lakovaný hliník
• Ostatní: plast

Benefity

• 100% ochrana před hmyzem.
•   Rychlá a snadná montáž.
•   Odolná tkanina nepřekáží ve výhledu.
• Snadná manipulace.
•  Když se nepoužívá, zůstává skrytá v navíjecím me-

chanismu.

Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozi-
ci na adrese velux.cz.
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VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz

Informace o cenách naleznete na www.velux.cz. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše zákaznické 
centrum.

Záruka a ostatní

Na všechny rolety a žaluzie 
VELUX poskytujeme záruku 
2 roky od data zakoupení.  
Pro bližší informace neváhej-
te kontaktovat zákaznické 
oddělení VELUX.

Barvy

0000

Výběr vhodné sítě proti hmyzu ZIL

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz. 

Kompatibilita – ostatní produkty

Zařízení

Venkovní doplňky Ano

Vnitřní doplňky Ano

Dálkově ovládaná okna Ano

io-homecontrol® Ne

Ovládací tyč ZCZ/ZCT Ano

Adaptér ZOZ 085 Ano

Kompatibilita – typy oken

Síť proti hmyzu ZIL je kompatibilní se všemi typy střešních oken 
 VELUX. Pro výběr správné sítě je nutné znát šířku a výšku ostění, 
viz výše.

0–438 mm 439–530 mm 531–640 mm 641–760 mm 761–922 mm 923–1120 mm 1121–1285 mm

0–1600 mm ZIL BK04 ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK25 ZIL SK06 ZIL UK04

1601–2000 mm ZIL CK06 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK06 ZIL SK06 ZIL UK10

2001–2400 mm ZIL FK08 ZIl MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10

Pro výběr správné sítě proti hmyzu změřte šířku 
a výšku ostění.

V případě zalomeného ostění nebo sestavy 
střešního okna a svislého doplňkového okna je 
nezbytné použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací 
díl ZOZ 157.
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