
Perdea ușă  anti-insecte by Campex

Perdele de usi practice pentru interior si exterior.

La ușa cortului atașata sau la rulota sau autorulote,această perdea practic  împiedica intrarea insectelor sau căldură.

Perfect pentru usi de balcon sau de apartament. 100% polipropilenă.

Dimensiuni 

Culoarea (l x H cm) Art.-Nr. Preț

gri/alb 60 x 180 9965140 € 27,95

gri/alb 60 x 205 9965200 € 29,95

gri/alb 100x210 9965150 € 49,95

albastru/alb/gri 60 x 180 9965030 € 27,95

albastru/alb/gri 60 x 205 9965050 € 29,95

albastru/alb/gri 100 x 210 9965070 € 49,95

maro / bej 60 x 180 9965170 € 27,95

maro / bej 60 x 205 9965190 € 29,95

maro / bej 100 x 210 9965180 € 49,95

gri/alb albastru/alb/gri maro / bej



Perdea ușă  anti-insecte  Tip 30A

Calitate extra, transparent, protectie impotriva insectelor , lumina soarelui

Dimensiuni 

Culoarea (l x H cm) Art.-Nr. Preț

Transparent 54x170 9965090 € 22,95

Transparent 90x 95 9964840 € 37,95

Transparent 90x200 9966400 € 39,95

Transparent 90x210 9966330 € 42,95

Transparent 100x195 9964850 € 42,95

Transparent 100x200 9966410 € 42,95

Transparent 100x210 9966340 € 44,95

Transparent 100x220 9966370 € 44,95

Transparent 100x230 9966350 € 47,95

Transparent 110x220 9966420 € 49,95

Transparent 110x230 9966360 € 49,95

Transparent 120x220 9966460 € 52,95

Transparent 120x230 9966450 € 57,95

Perdea ușă  anti-insecte  Tip 5  - multicolor,

Fabricat din material plastic, protejeaza impotriva insectelor ,lumina soarelui și oferă intimitate.

Dimensiuni 

Culoarea (l x H cm) Art.-Nr. Preț

multicolor 54 x 170 9965160 € 22,95

multicolor 90 x 195 9964800 € 32,95

multicolor 100x 195 9964810 € 35,95



Perdea ușă  anti-insecte by Arisol 

Foarte estetice, foarte practice.Ușoare și nu fac zgomot la trecerea prin ele, potrivite pentru interior si exterior. 

Pot fi folosite în rulote,autorulote, corturi, bărci, casute  grădină și la domiciliu.Protecție eficientă împotriva insectelor , soare, 

căldură și privirile curioase;permite aer proaspăt .ciucuri individuali de tip omidă (14 buc. De 56 cm lățime și 25 buc. De 100 cm latime) sunt pre-montate pe 

o șină de plastic (lățime cadru 4 cm). 100% polipropilenă PP

alb/gri/albastru alb/argintiu/antracit

alb/argintiu/maro albastru/alb/gri



Dimensiuni 

Culoarea (l x H cm) Art.-Nr. Preț

alb/gri/albastru 56 x 185 9965115 € 20,95

alb/gri/albastru 56 x 205 9965116 € 22,95

alb/gri/albastru 100x205 9965117 € 33,95

alb/argintiu/antracit 56 x 185 9965135 € 20,95

alb/argintiu/antracit 56 x 205 9965136 € 22,95

alb/argintiu/antracit 100x205 9965137 € 33,95

alb/argintiu/maro 56 x 185 9965155 € 20,95 gri/alb pătat

alb/argintiu/maro 56 x 205 9965156 € 22,95

alb/argintiu/maro 100x205 9965157 € 33,95

albastru/alb/gri 56 x 185 9965133 € 20,95 maro/bej

albastru/alb/gri 56 x 205 9965134 € 22,95

albastru/alb/gri 100x205 9965132 € 33,95

gri/alb pătat 56 x 185 9965152 € 20,95

gri/alb pătat 56 x 205 9965153 € 22,95

gri/alb pătat 100x205 9965151 € 33,95

maro/bej 56 x 185 9965103 € 20,95 gri/alb

maro/bej 56 x 205 9965102 € 22,95

maro/bej 100x205 9965104 € 33,95

gri/alb 56 x 185 9965123 € 20,95

gri/alb 56 x 205 9965124 € 22,95

gri/alb 100x205 9965122 € 33,95

argintiu/alb 60 x 190 9940164 € 35,95

argintiu/alb 100 x 220 9940165 € 69,95

albastru/alb 60 x 190 9940166 € 35,95 argintiu/alb albastru/alb

albastru/alb 100 x 220 9940167 € 69,95



Pace, în sfârșit, de la țânțari & Co!

Dometic FlyTec FT 100

Minunat! Ușa poate rămâne deschisă. Și muștele, țânțarii, moliile nu au nici 

o șansă de a perturba seara . Noua usa de înaltă calitate a fost adaptată la 

Fiat Ducato și mașini identice și este ușor de operat cu o singură mână. 

Umple ușa complet, se închide datorită închiderii magnetice și rămâne bine 

închisă.

 Dimensiuni 130 x 180 x 15 cm (W x H x D)

Greutate 5 kg

9980925 € 519,00

Dometic RainTec RT 100 jgheab cu LED-uri

Oricine care a deschis vreodata o ușă glisantă în ploaie știe despre dușul automat pe care îl 

întâlneste. Și pentru că nu e atât de distractiv având in vedere ca se intampla tot timpul, există 

acum un jgheab stabil, retrofit pentru van-uri, bus-uri si furgonete. canale de apa de ploaie de

pe o parte și echipat cu benzi cu lumina LED-uri.Și este, de asemenea, o soluție foarte elegantă 

la problema lipsei de lumina de afara pe timp de noapte!

• Lungime 170 cm, greutate 0,1 kg

• pentru Fiat Ducato si vehicule identice

• profile din aluminiu, cu lumina LED-uri benzi integra

alb 9980858 € 139,00

negru intens 9915249 € 139,00



Hindermann Perdele  protecție de insecte

"Hindermann Perdele  protecție de insecte" sunt concepute cu precizie 

pentru corpul cut-out a vehiculelor specificate.

Perdeaua poate fi tăiată fara probleme, de exemplu pentru incizii în 

zona dulap de perete, ca și fixare banda Velcro este inserata printr-un 

proces special .O bandă perdea de plumb este inserata de-a lungul 

marginii inferioare ca o bordură.

Materialul este cu ochiuri de plasă fine, ignifug ,poliester, cu o vedere 

foarte buna spre exterior și de bună circulație a aerului, într-o culoare 

gri prietenos.protejează cu până la 65% de razele soarelui și reduce 

semnificativ generarea de căldură în vehicul.

Greutate 1,5 kg

pentru Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper (de la 06/2006)

ușa glisantă 9912649 € 199,00

ușa din spate 9952882 € 149,00

Perdele pentru VW T5 (fara poza)

ușa glisantă 9952892 € 199,00



Horrex ușă  anti-insecte

Horrex a dezvoltat o ușă anti-insecte revoluționara potrivita pentru aproape toate modelele de  rulote și autorulote.

Plasa este plisată și pliată (nu rulata cu un arc). Beneficiul este că manerul poate ține în orice poziție

Acest lucru o face foarte ușor de utilizat.Chiar și copiii mici pot manevra cu ușurință această ușă .

Caracteristici notabile speciale ale noului model de usa anti- insecte:

• foarte ușor de utilizat (dar și pentru copii)

• funcționare silențioasă

• Poziția tragere bara reglabila (nu arcuri)

• Design atractiv, fără șuruburi vizibile, realizate din aluminiu, se potrivește foarte bine în deschiderea ușii

• Casetă inclusiv manerul / bara numai 50 mm lățime

Horrex ușă  anti-insecte este disponibil în următoarele dimensiuni: gri deschis (RAL 7047)

Dimensiune 1750 x max. 650 mm (58 mm adâncime)    9960841 € 179,00

Dimensiune 1850 x max. 650 mm (58 mm adâncime)    9960842 € 189,00

Dimensiune 1935 x max. 650 mm (85 mm adâncime)   9960843 € 209,00

Prag de aluminiu

Pentru  ușă  anti-insecte special (lățime 750 mm) pentru a proteja 

eventuale fire și cabluri cu care sunt echipate rulotele sau autorulotele.

Ca urmare, ușa  crește cu prag de 36 mm.

9960849 € 27,95



Horrex ușă  anti-insecte

• Disponibil pentru diferite modele de autovehicule

• Instalare ușoară cu kit și clipuri pre-asamblat

• aluminiu și structura compozit este ușor și durabil

• margine laminate din a profilului superior oferă protecție împotriva leziuni la cap

Dimensiuni 

Modell (l x H cm) (kg) Art.-Nr. Preț

Mercedes Sprinter și Volkswagen Crafter 123,4 x 195,9 3 9950967 € 379,00

Peugeot Boxer, Citroen Jumper și Fiat Ducato 118,5 x 173,1 3 9950968 € 369,00

Peugeot Boxer, Citroen Jumper și Fiat Ducato 118,5 x 144,6 3 9950969 € 359,00

REMIcare Van ușă anti-insecte Rollo

pentru diferite tipuri de vehicule. Profile RAL 7016,

plasă de țânțari neagră. 

Modell Dim.(l x H cm) (kg) Art.-Nr. Preț

Fiat Ducato X250 LL 1435 x 1080 mm 143,5 x 108 x 15 3,8 9940611 € 319,00

Fiat Ducato X2/50LL 143,5 x 108 x 15 3,8 9917865 € 319,95

Fiat Ducato X250 1715 x 1250 mm 171 x 125 x 15 3,8 9918277 € 369,95

Ford Transit Custon (Nugget) LL 1340 x 1057 134 x 106 x 15 3,8 9940612 € 329,00

VW T5 Transporter Kombi & Kastenwagen 140 x 98 x 15 3,8 9917866 € 429,95

VW T5 Mulitvan & Caravelle 140 x 98 x 15 3,8 9917867 € 429,95

Sprinter LL 165 x 136 x 20 4 9950284 € 344,95

Sprinter LL 196 x 136 x 20 4 9950285 € 359,95


