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Класическата противонасекомна мрежа на ЕТЕМ е подхо-
дяща за всички видове дограми. Отличава се със своята 
надеждност, безшумна работа и лесен монтаж.

Classic Sita by ETEM е качествен избор, който комбини-
ра предимствата като поставяне на спирачка (при верти-
кално движение) за плавна и безопасна експлоатация или 
магнит (при хоризонтално движение) по цялата контактна 
повърхност на профилите за по-лесно и удобно ползване. 
Съществува възможност за избор на обикновена или вет-
роупорна четка.

Plisse Sita by ETEM е конструирана за прозорци и врати 
с хоризонтално или вертикално приложение, като пред-
ставлява модерна алтернатива на стандартните модели 
комарници. Комарниците от тип плисе са удобни, защото 
могат да бъдат прибирани като заемат удивително малко 
място при сгъване.

Това е негорима мрежа тип акордеон с кевларен шнур за 
висока издръжливост. Долният алуминиев водач с висо-
чина 9mm позволява лесно преминаване, а поставянето 
на пластмасов улей улеснява процеса още повече. Може 
да се прилага при големи отвори до 6 м.

Opening Sita by ETEM е подходяща за балконски и други 
входни врати. Противонасекомната мрежа се отличава с 
високата си якост благодарение на подсиления алумини-
ев профил и възможността за избор на материал за мре-
жата (фибростъкло или алуминий). 

Наличието на панта позволява незабавно връщане на 
пружината, а магнитите осигуряват по-удобното използ-
ване и сигурно затваряне на комарника.



Дистрибуционни центрове:

София - централен офис
Т: 02/ 9219111, Ф: 02/ 9311239
info@madeinetem.com

София Север
Т: 02/ 9219150

Пловдив - централен склад 
Южна България
Т: 032/ 601970, Ф: 032/ 601980
plovdiv@stmet.com

Пловдив
Т: 032/ 692197, Ф: 032/ 673209
steelmetpl@stmet.com

Варна
Т: 052/ 746220, 758155, 
Ф: 052/ 746220
varna@stmet.com

Бургас
Т: 056/ 848562, Ф: 056/ 848561
steelmet@tvskat.net

Благоевград
Т: 073/ 830306, Ф: 073/ 882225
blagoevgrad@stmet.com

Русе
Т: 082/ 841028, Ф: 082/ 841029
rousse@stmet.com

Стара Загора
Т: 042/ 621966, 
Ф: 042/ 621966
starazagora@stmet.com

Шумен
Т/Ф: 054/ 874404
steelmet_shumen@abv.bg 

Плевен
Т: 064/ 681847, Ф: 064/ 681847
pleven@stmet.com

Враца
М: 0894/ 755411
at.dimov@abv.bg

Велико Търново
Т: 062/ 601857, Ф: 062/ 601807
stilmetvtarnovo@mail.bg


