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Σύστημα BAYONET για γρήγορη 
και εύκολη τοποθέτηση και 

ρεγουλατόρος σε κάθε κορδόνι 
για σωστή λειτουργία

Περιγραφή:
Η OMEGA 22, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης 
με πλευρικά κορδόνια, προσφέρει στιβαρές 
κατασκευές που ξεχωρίζουν για την απόλυτη 
ρύθμιση και σωστή λειτουργία τους, χωρίς 
κανένα συμβιβασμό τόσο σε ποιότητα όσο και 
στην εφαρμογή.
Η χρήση πανιού με λιγότερες πιέτες επιτρέπει 
περισσότερο φως να περάσει στο εσωτερικό. Η 
ενσωματωμένη λαβή λειτουργεί αυξητικά στην 
αισθητική του. 
Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις 
7 mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση. 

Λειτουργία: 
Χειροκίνητη 
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (μπαλκονόπορτες & παράθυρα)
Πανί: 
Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 15 mm, 
χρώματος μαύρου
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Τυπολογίες:
Μονόφυλλη � Δίφυλλη � Αμφίπλευρη 
Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):
 � Συγκεκριμένες διαστάσεις 
 � Χρώμα πανιού γκρι 
 � ΚΙΤ με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος 

έως και 25 cm

Description:
OMEGA 22, a pleated insect screen with side 
cords, offers robust structures that stand out 
for their absolute setting and proper operation 
without any compromise in both quality and 
application.
Using a net with less pleat allows more light 
to pass in the interior. The integrated handle 
enhances its aesthetics.
The very low guide on the floor, just 7 mm, 
makes it easy to access. 

Operation: 
Manual 
Recommended Use:
Frames (doors & windows)
Mesh: 
Pleated mesh with pleat width of 15 mm, 
colored black
Closing with:
Magnet 
Configurations:
One shutter � Two shutters � Reversible 
More options (upon request):
 � In specific dimensions 
 � Grey colored mesh 
 � In ΚΙΤ version, able to cut at the top  

up to 25 cm

BAYONET system for fast and 
easy installation and adjustable 
hook for each cord separately 

for proper operation
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