Effektiv sikring
mod insekter
Hold insekterne ude med et skræddersyet insektnet

Effektivt og enkelt
Et insektnet er en simpel og virkningsfuld måde
at sikre sig mod uønskede insekter, som fx fluer,
bier, hvepse og møl.

leverer vi specielle lamelløsninger med indbygget insektnet, som tåler ind- og udkørsel, eller
insektnet som rulles for porten, når den står
åben. I stuehuse og kontorer kan insektnettet
opsættes som rullegardin.

Alle virksomheder og offentlige institutioner,
der har med fødevarer at gøre, skal være sikret
mod skadedyr, der kan ødelægge og forurene
fødevarerne.

Selve nettet er fremstillet af vejrbestandigt og
UV-resistent glasfiber og monteres i netrammer
fremstillet af pulverlakeret aluminium. Insektnettet er let at afmontere og gøre rent.

Der skal være insektnet ved ventilationsåbninger
samt på alle vinduer, der kan åbnes. Det er desuden et krav, at insektnettet let kan fjernes og
rengøres.

Høj kvalitet
Mortalin tilbyder et unikt program af insektnet
til vinduer, døre og porte. Insektnettet kan
monteres på alle typer vinduer og døre, fx
ovenlysvinduer og skydedøre. Til portåbninger

- siden 1938

Fordele ved Mortalins
insektnet:
		
Læs mere på
		 Holder insekter ude
mortalininsektnet.dk
		

Forhindrer træk

		

Forbedrer indeklimaet

		

Miljøvenlig forebyggelse

		

Nemme at tage af og gøre rene

		

Fremstilles efter mål

		

Stærke og vejrbestandige

Mortalins insektnet er
velegnet til:
• Fødevareindustrien
• Emballagevirksomheder
• Medicinalindustrien
• Restauranter
• Storkøkkener

• Hospitaler
• Engros og detail
• Institutioner
Insektnettene fremstilles på eget værksted til levering over
hele landet. Opmåling og montering efter fast timepris.

Undgå
smitte – hold
insekterne
ude

Få en serviceaftale
Insektnet er en vigtig del af den forebyggende
indsats mod skadedyr.
Foruden at sælge og montere nettene tilbyder
vi også en serviceaftale, som betyder, at insekt
nettene altid fungerer. Med en serviceaftale
tjekker Mortalin nemlig, at insektnettene er

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk

intakte og reparerer dem, hvis det er nødvendigt.
En serviceaftale på insektnet forudsætter en
eksisterende serviceaftale mod skadedyr hos
Mortalin.
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på en
serviceaftale, som omfatter insektnet.
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