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Hunden och katten stannar inne - insekterna ute

Hundar och katter kan vara tuffa mot insektsnät.  
Därför är det en stor fördel att byta ut nätet mot vårt 
Petscreen-insektsnät som är sju gånger starkare än det vanliga 
glasfibernätet.

Petscreen insektsnät är samtidigt motståndskraftigt mot revor 
och skador orsakade av våra husdjur. Petscreen är tillverkat av 
vinylöverdragen polyester och även om det är kraftigare har det 
bra ljusinsläpp och det går fortfarande att se ut genom det.

 Montering av nätförsedd dörr

Den nätförsedda dörren monteras direkt utanpå ramen på din 
vanliga dörr och fungerar därefter i princip som en vanlig dörr. 
Monteringen kan utföras både invändigt och utvändigt och görs 
med aluminiumramar. Vi kan ev. också montera en ny ram på 
väggen om det är möjligt, så undviker du att det skruvas i den 
befintliga dörren/ramen.   

Dörrarna är så stabila i konstruktionen att mittspåret kan 
avlägsnas och därigenom garantera fri utsikt. 
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Nätförsedd dörr

 Danmarks starkaste 
nätdörr!

Våra nätdörrar är av hög kvalitet 
och konstruerade av 1” x 2”  
pulverlackerade 
aluminiumprofiler. 
 
Samtidigt säkerställer kraftfulla 
inre aluminiumhörn 
en robust och stabil nätdörr som 
inte kan vrida sig.

Därför vågar vi kalla vår nätdörr 
Danmarks starkaste - och om 
själva nätet skulle gå sönder kan 
det enkelt och snabbt bytas ut. 
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Borsttätningslist på
insida av aluminiumram.
Standardtillbehör.

Automatisk dörrstängare.
Extra tillbehör.
SEK 485,- inkl. moms
SEK 388,- exkl. moms

»Barn / hundnät« 
Extra skyddstillbehör för nätet.
SEK 620,- inkl. moms 
SEK 496,- exkl. moms

Tryckknappshandtag på baksi-
dan av dörren med låsbeslag.
Standardtillbehör.

Tryckknappshandtag på
framsidan av nätdörren.
Standardtillbehör.

Pris per nätförsedd dörr med underhållsfri aluminiumram 
och insektsnät i svart glasfiber. Levereras efter mått till alla 
typer av dörrar - inom normalstorlek (dock max 100x234 
cm) - i vitt eller brunt: 

2.275,- SEK inkl. moms (1.820,- SEK exkl. moms). 
Pris exkl. montering/leverans.

Vid specialstorlek på dörr – begär pris.
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Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat
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Justerbar bottendel med
gummilist.
Standardtillbehör.
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Fjäderbelastade stålhjul  
i toppen.

Fjäderbelastade stålhjul  
i botten.

Handtag på bägge sidor 
av nätdörren.
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Nätskjutdörr nästan osynlig

4

Kraftfull inre hörnmontering 
säkerställer att skjutdörren är 
robust och stabil.

5

Gummitätningslist sörjer 
för förseglingen mellan karm 
och nätdörr.
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En elegant insektsskjutdörr i 
aluminium som inte förhindrar 
utsikten över landskapet.
Används på skjutdörr eller 
dubbel fransk dörr. 

Kan monteras såväl invändigt 
som utvändigt.

Pris pr. nätskjutdörr med insektsnät 
i svart glasfiber, inklusive spår. 
Levereras efter mått till alla typer av 
dörrar i vitt eller brunt. 
Oavsett mått upp till 122 x 240 cm: 

2.275,- SEK inkl. moms 
(1.820,- SEK exkl. moms). 
Pris exkl. montering/leverans.
 
Vid specialstorlek på dörr – begär 
pris!

 Nätskjutdörr 

En nätskjutdörr kan monteras på alla typer av skjutdörrar eller franska 
dörrar och levereras med ett nästan osynligt insektsnät i svart glasfiber. 
Monteras i smarta spår i toppen och botten.
   
 Kom ihåg: Vi kommer alltid själva och mäter dina dörrar och fönster.
Vi ger dig ett icke bindande erbjudande på plats. Då är du säker på att du 
får levererat rätt storlek till rätt pris. Denna tjänst är nästan gratis 
- gäller till bro- och markfasta områden.

Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat
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Rullgardin med myggnät

Rullgardin med myggnät

Insektsrullen fungerar som en rullgardin. Passar till alla typer av fönster och 
hustyper. Levereras i standardmått i bredd från 43 cm till 153 cm i 45 olika 
storlekar, med ett intervall på 2,5 cm. Alla kan anpassas för att passa exakt till dina 
fönster.

Alla storlekar kan täcka en fönsterhöjd på upp till 170 cm. 
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Systemet garanterar många 
års hållbarhet eftersom 
det är inbyggt i en mycket 
kompakt aluminiumkassett 
och glidskenorna är också 
tillverkade i aluminium.

Finns i vitt.

Priser från endast 
SEK 1.030,- 
(SEK 824,- exkl. moms) 
Pris exkl. montering/levering.

Vi kommer alltid själva och utför 
mätning av dina fönster eller dörrar.

Vi ger dig ett icke bindande 
erbjudande på plats. Då är du 
säker på att få både rätt storlek 
och rätt pris.

Denna tjänst är nästan gratis 
och gäller till bro- och markfasta 
områden.

Kom!
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Jalusidörr med myggnät

Jalusidörrar med insektsnät passar till alla typer av bostäder och fungerar 
som en vertikal rullgardin.

Jalusidörren levereras i standardmått som kan täcka upp till en bredd på  
110 cm och en höjd på 197,5 / 200 / 202,5 / 205 / 207,5 / 210 / 212,5 /  
215 och 235 cm. Alla kan anpassas för att passa exakt till dina dörrar.  
Lämplig till altandörrar och dörrar i uterum.

Jalusidörr med myggnät insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat
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Visste du att flugan har 1.941 000 
bakterier på sin kropp?  
 
Flugan är därför den största 
smittbäraren i världen av 
smittsamma sjukdomar.

Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se

Inrullningskassetten och 
glidskenorna är gjorda i 
aluminium vilket ger många 
års hållbarhet. Kan monteras 
mycket diskret och kan därför 
sitta kvar året runt.

Montera den direkt på 
dörrkarmen utvändigt eller 
invändigt.

Finns i vitt.

SEK 3.095,- 
(SEK 2.474,- exkl. moms) Pris 
exkl. montering/levering.

Dobbeltdør
(SEK 6.185,-  exkl. moms)



DUO-Plissé

Alla storlekar kan täcka en  
fönsterhöjd på upp till 160 cm.
 
Systemet säkerställer många års 
hållbarhet, eftersom skenor och 
ramar är gjorda av aluminium.
 
Finns i vitt.

Fra SEK 1.550,- inkl. moms 
(1.240,- SEK exkl. moms).
Pris exkl. montering/leverans.

På Insektnät.se levererar vi inte 
”gör-det-själv-produkter”, 
eftersom professionell 
montering är viktig för 
produktens funktionsförmåga.

Slå 2 flugor i en smäll!

Duo-plissé är ett insektsnät med inbyggd mörkläggningsgardin.
Perfekt för barnrummet eller sovrummet, där det måste vara mörkt på 
natten, men ändå säkerställa frisk luft utan insekter hela dagen.

Passar till alla typer av fönster och bostäder.

Kan levereras med standardmått i bredden 48 cm till 153 cm. Alla kan 
anpassas för att passa exakt till dina fönster.

NYHET
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Topphängt fönster

Insektsnätramen är monterad på insidan av fönstret med 4 - 8 
”snoddar” så att hela nätramen lätt kan avlägsnas för rengöring av 
insektsnätet och fönstret. Vi har utvecklat en elegant öppnings- / 
stängnings-lem som gör det möjligt att öppna och stänga fönstret utan 
att ta bort insektsnätet.

Pris per fönster eller per kvadrat 
meter aluminiumram med 
påmonterat insektsnät inkl.
öppning/stängnings-lem.

 
SEK 1.030,- inkl. moms
SEK 824,- exkl. moms
(minimipris dock motsvarande 1 m2)
Pris exkl. montering/leverans.

Vid specialstorlek på dörr
– begär pris!

Topphängt fönster med integrerad öppning

2års
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Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat
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Först rådgivning, därefter 
mätning och sedan ett gratis 
och icke-bindande erbjudande.

/ stängnings-lem



Svängfönster

Pris per fönster eller per
kvadratmeter aluminiumram
med påmonterat insektsnät. 
Levereras i vitt eller brunt: 

695,- SEK inkl. moms
(556,- SEK exkl. moms).
(minimipris emellertid motsvarande
1 m 2). Pris exkl. montering/leverans.

Vid specialstorlek på dörr
– begär pris!
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 Svängfönster 

Insektsramen är monterad på utsidan av 
fönstret med 4-8 små ”snoddar”, 
som delvis håller nätramen ordentligt på 
plats, och delvis möjliggör enkel borttagning 
av nätramen utan användning av verktyg.

Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se



 Sidohängt fönster 

Insektsnätramen är monterad på insidan av fönstret i ett spår, som är monterad på 
toppen och botten av ramen.

Insektsramen kan således skjutas fram och tillbaka när fönstret ska öppnas eller stängas.

De patenterade aluminiumramarna med påmonterat  insektsnät av glasfiber
kan enkelt avlägsnas utan verktyg, för enkel rengöring av fönster och nät.

Sidohängt fönster  lätt rengöring

Pris per fönster eller per kvadrat 
meter aluminiumram med 
påmonterat insektsnät inkl. spår.

SEK 900,- inkl. moms
SEK 720,- exkl. moms
(minimipris dock motsvarande 1 m2)
Pris exkl. montering/leverans.

Vid specialstorlek på dörr
– begär pris!
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Lätt rengöring – hygien på topp
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Lätt rengöring – hygienen i topp

Med tiden blir både nätdörrar och nätfönster dammiga 
och smutsiga, liksom resterna av insekter som blir kvar 
på nätet.

Insektnät.se’s nätramar är därför utformade så att de 
enkelt kan tas ner och sättas upp igen.

Alla produkter kan rengöras med vanliga 
rengöringsmedel med en mjuk borste under duschen 

eller vattenslangen. Det är lätt och tar inte många 
minuter. För privata bostäder finns ingen lagstiftning, 
men hälsovårdsmyndigheterna ställer idag stora krav 
på hygien hos företag och institutioner. 

Det innebär bland annat att hälsovårdsmyndigheterna 
har skärpt kraven på insektsskärmar, vilka lätt måste kunna 
tas ner och rengöras. De krav lever Insektnät.se’s 
insektsnät naturligtvis upp till. 

Visste du att...

1 941 000 bakterier
finns på denna flugas kropp.
Flugan är därför den största
smittobäraren i världen 
av smittsamma sjukdomar.
Flugans ätvanor är ett
problem för oss människor.
När flugan ska äta spyr 
den upp ett proteinupplösande
enzym på maten och därefter
sugs soppan upp med
snabeln. Metoden är effektiv
för flugan men negativ för dem
som delar tallrik med flugan,
då risken för överföring
av smittsamma bakterier
är mycket stor.

Mygg kan vara särskilt
obehagliga och många
människor är idag överkänsliga
mot myggbett.

Stick från getingar och bin 
kan utösa allvarliga reaktioner
och är ibland direkt livshotande 
för personer som är allergiska 
mot dem.
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Lösningar för lantbruket 

Det är välkänt att djur lockar insekter - inte minst flugor. Problemet är att flugor 
och insekter kan vara källan till en skada på huden som minskar slaktvärdet. 
Till exempel kan flugor och myggor, som båda invaderar stallen från naturen, 
vara ett stort problem för grisar. I perioder kan båda arterna förekomma i stora 
mängder.  
De orsakar klåda, svullnad och irritation, vilket i värsta fall kan sluta i eksem och stress.

Därför är det viktigt att kunna skydda djuren från insektsattacker och minska 
antalet flugor och andra insekter i stallen. Insektnät.se har byggt upp en gedigen 
erfarenhet inom området och kan ge råd om effektiva lösningar.
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Stick och bett bedömda 
i köttkontrollen.

Köttinspektionen på slakterierna granskar  
varje gris för förekomst av sjukdom  
för att säkerställa att endast friska 
delar av friska djur är godkända för 
konsumtion. 

För insektsbett eller -stick ingår en särskild 
kod med namnet eksem / insektsbett i 
slakteriets anmärkningskodsystem.

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat

På Fluenet.dk har vi tagit upp kampen mot de 
påträngande djuren och har många års 
erfarenhet av att säkerställa ett insektsfritt 
inomhusklimat för privatbostäder, företag, jordbruk 
och institutioner. 

Vi är idag Danmarks största specialföretag 
inom insektsnät - naturligtvis i hög kvalitet till 
rimliga priser och med rikstäckande service 

på en mycket hög nivå. I denna broschyr kan du läsa 
mer om våra produkter som alltid är anpassade efter 
dina behov... 

Vi ser fram emot att hjälpa dig.  

Med vänliga hälsningar 
Allan Jensen, Fluenet.dk 

Fluenet.dk

 Insekter hör till naturen - inte inomhus! 

Bara i Danmark finns det mellan 20.000 och 25.000 olika insektsarter. Några är mer fascine-
rande än andra - och lite mer påträngande än andra... 



Stärkt kontroll  på företagens och institutionernas hygien 

Lätt rengöring – hygienen i topp 

Hälsomyndigheterna ställer idag stora krav på hygien hos företag och institutioner. 

Med införandet av de välkända smileysarna har man skärpt hygienkontrollen. Kraven anges i 
Order om livsmedelshygien Nr. 985 per den 8 december 2003:

§ 9, stk. 4   Fönster som kan öppnas ut mot omgivningen ska om nödvändigt 
      förses med insektsnät som lätt kan tas ner och rengöras.

§ 57         Lämpliga åtgärder och förebyggande åtgärder måste vidtas mot och  
      eventuellt bekämpning av insekter och andra skadedjur.

Referenser

Företag
Arla Foods
Coloplast
Sunchemical
Unomedical
The West Company
Cerealia Danmark A/S
Gøl Pølser
Queens Biscuit
Glud & Marstand
Hatting Brød
Palsgaard A/S
Cerealia Unibake
Arovit
Danapak
SCA Packaging

Offentliga institutioner
Rigshospitalet
Århus Kommunehospital
Haderslev Sygehus
Svendborg Sygehus
Hobro Sygehus
Nationalmuseet
Frihedsmuseet
Sjukhem, skolor och andra
Institutioner i en lång rad
kommuner över hela
Danmark
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Insektnät.ses
produkter 

uppfyller hälso-
myndigheternas 

krav.

I livsmedelsdirektoratets 
vägledning om 
skadedjursbekämpning påpe-
kas det att:

“det bl.a. är viktigt, 
att det finns nät för 
ventilationsöppningar 
och öppna fönster”. 
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Först rådgivning, där-
efter mätning och 
sedan ett gratis och 
icke-bindande erbjudan-
de. 

Vilken lösning som passar hem, 
företag, jordbruk eller institution 
beror på en rad olika faktorer.
 
Därför kommer våra professionella 
och erfarna montörer att besöka dig, 
komma med idéer och goda råd 
till lösningar samt efterföljande 
göra mätningar. 

Därefter beräknar vi ett gratis och 
icke-bindande erbjudande. 

Ofta kan vi ta fram erbjudandet 
medan vi besöker dig. Vi har också  
alltid prover med på våras  
olika nätdörrar och nätfönster  
så att du själv kan se våra  
produkters kvalité.

Fluenet.dk, som är beläget i lantlig 
miljö vid Sjørring mellan Hobro och 
Viborg, är idag Danmarks största 
specialist inom insektsnät. Företaget 
grundades 1994 och drivs idag av 
Allan Jensen.  

Hos Fluenet.dk levererar vi inte 
gör-det-själv-produkter, eftersom 
professionell montering är viktigt 
för produktens funktionsförmåga. 

Vi har produktion i egen verkstad, 
och kan lova att våra produkter och 
monteringen alltid levereras med hög 
kvalitet och till ett rimligt pris 
- utan fördyrande mellanled  

Fluenet.dk
är Danmarks största leverantör till 
både privatpersoner, företag och
offentliga institutioner.

Fluenet.dk
är rikstäckande, gäller brofasta och 
markfasta områden och våra bilar
har alltid prov med på såväl 
nätdörrar som nätfönster så att  
du själv kan se våra 
produkters kvalité.

Fluenet.dk
levererar inte ”gör det själv
-produkter. Produktion i egen
verkstad, betyder rimliga priser
- utan fördyrande mellanled 
- samt hög kvalité.

Fluenet.dk
professionella och erfarna montörer 
säkerställer installationen av den 
färdiga produkten så att du alltid får
ett perfekt fungerande insektsskydd.

Kontakta oss... 
och få ett icke-bindande erbjudande
på leverans av flugnät / insektsnät. 
En av våra servicebilar kommer
därefter snarast möjligt att besöka
dig. Vi kontaktar dig alltid i förväg
och avtalar en cirkatid när vi kan
vara hos dig.

Insektnät.ses
produkter 

uppfyller hälso-
myndigheternas 

krav.
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Ring til oss 
+45 20 28 46 15

Se mer 
www.insektnät.se

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat
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Insektnät.se
Hobro Landevej 126, 
Sjørring
8830 Tjele

Tlf.: +45 20 28 46 15
www.insektnät.se

Org.nr. 27 52 02 00
E-post:  kontakt@insektnät.se

Alla våra produkter 
tillverkas i specialmått och  
i vår egen verkstad

insektnät.se
- din väg till ett insektsfritt inomhusklimat


