
SVINGDØRER – SIDEHENGSLET

SIDEHENGSLEDE VINDUER

RULLE-INSEKTNETT TIL VINDUER

SKYVEDØRER

TOPPHENGSLEDE VINDUER

Få et insektsfritt 
inneklima
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Kan 
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Hunden og katten blir inne 
– insektene ute
Hunder og katter kan være hardhendte mot insektnetting. 
Derfor vil det være en stor fordel å skifte ut nettet med 
vårt Petscreen-insektnett som er syv ganger sterkere enn 
alminnelige glassfibernett. 

Petscreen er samtidig motstandsdyktig overfor revner og 
skader forårsaket av kjæledyr. Petscreen-nettet er laget av 
vinylovertrukket polyester, og selv om det er kraftigere, er det 
fortsatt godt utsyn og lysinnfall. 

Montering av nettdør
Våre nettdører monteres direkte utenpå karmen til 
ytterdøren din, og fungerer deretter i prinsippet som en 
helt normal dør. Monteringen kan gjøres både innvendig 
og utvendig, ved hjelp av aluminiumskarmer. Vi kan også 
montere en ny karm på mur- eller trevegger, slik at du 
unngår skruer i eksisterende karm/dør. 

Dørene har en så stabil konstruksjon at midtsprosser er 
unødvendig, dette gir også fritt utsyn. 
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Nettdør

Nordens sterkeste 
nettingdør!
Nettingdørene våre er i høy 
kvalitet og konstruert av 1” x 2” 
pulverlakkerte aluminiumprofiler.

Samtidig sørger kraftige innvendige 
hjørnebeslag av aluminium for en 
sterk og stabil nettingdør, som ikke 
kan slå seg. 

Derfor tør vi uten tvil kalle 
nettingdørene våre for Nordens 
sterkeste – og skulle selve nettet bli 
ødelagt, kan det enkelt skiftes ut.

Børste-tetningslist i alukarm 
er inkludert som standard.

Automatisk dørlukker kan 
leveres som opsjon.

«Barn-/hundegitter» til beskyttelse 
av myggnett, kan leveres som 
tilvalg.

4.Trykknapphåndtak på
baksiden av nettdør med
lukkebeslag er inkludert
som standard.

Trykknapphåndtak på  
forsiden av nettdør er  
inkludert som standard

Nettdørene kommer med vedlikeholdsfri 
aluminiumsramme og myggnetting i glassfiber.  
Leveres etter mål til alle typer dører*. 

* - innenfor normalstørrelse (maks str.100x234 cm)
- leveres i fargene hvit og brun.
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5. Regulerbart bunnstykke
med gummifeiestykke er
inkludert som standard.
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Fjærbelastede stålhjul i 
toppen.

Fjærbelastede stålhjul i 
bunn. 

Håndtak på begge sider av 
nettdøren.
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Nettskyvedør nesten usynlig

En elegant insektskyvedør i 
aluminium som ikke ødelegger 
utsikten. Brukes på skyvedør 
eller dobbeldør.

Kan monteres innvendig eller 
utvendig.

Nettskyvedørene leveres med 
myggnetting i svart glassfiber, 
inklusive skinner. Kan leveres i 
alle mål (opptil 122 x 240 cm), 
til alle typer dører. Kommer som 
standard i hvit eller brun.

Nettskyvedør  
En nettskyvedør kan monteres på alle typer skyvedører eller franske dører, 
og leveres med et nesten usynlig insektnett i svart glassfiber. Monteres på 
smarte skinner i topp og bunn.

Vi kommer på uforpliktende befaring i hele Østlandsområdet. Vi hjelper deg 
også med oppmåling av dine dører eller vinduer.
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Kraftig innvendig hjørnefeste 
sørger for at skyvedøren er 
sterk og stabil.
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Gummitetningslist sørger for 
god tetthet mellom karm og 
nettdør
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En elegant plissédør med 
glassfibernett som setter en 
stopper for insekter, men ikke 
den gode utsikten. 

Brukes på alle typer dører, og 
monteres enkelt innvendig eller 
utvendig direkte på dørkarmen. 

Plissédør

Passer i de fleste 
dørkarmer
Plissédøren kommer i en rekke 
faste høyder fra 194 – 260 cm og i 
standardstørrelser på opptil maks. 
200 cm i bredden. 

Bredden kan enkelt justeres ved 
å sage til skinnen – eller du kan 
la oss stå for alt det praktiske 
og heller bare slappe av og nyte 
resultatet; et insektfritt hjem. 

Våre nye plissédører holder enkelt insektene ute, 
og de er enkle å betjene. Dørene krever et 
minimum av plass og har maksimal effekt.

Den elegante plissédøren glir lett i skinner som er montert 
direkte på dørkarmen. Den gjennomsiktige myggnettingen gir 
deg frisk luft og herlig utsikt til alt som spirer, blomstrer og titter 
frem utenfor. Det er ingen problemer med å glede seg over alt 
det livet som summer og svermer – det skal bare helst holde 
seg på den riktige siden av plissédøren. 

Plissédører leveres med myggnetting i sort glassfiber, inkl. skinner, levert etter mål 
til alle typer dører i 23 standardstørrelser for høyder mellom 194 cm og 260 cm. 
- Størrelsesintervaller på 3 cm.
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Dobbel rulledør med myggnetting
Rulledør med myggnetting passer til alle boligtyper og 
fungerer som en stående rullegardin. 

Rulledøren leveres i standardmål som kan dekke bredder 
opp til 220 cm og høyder på: 197,5 / 200 / 202,5 / 205 / 
207,5 / 210 / 212,5 / 215 og 235 cm. 

Velegnet til terrassedører og dører i utestuer. 

Kan tilpasses slik at de passer nøyaktig til dørene dine. 

Dobbel rulledør med myggnettingEnkel rulledør med myggnetting

98

Visste du at en flue bærer 
på 1 941 000 bakterier?

Flua er dermed den 
største smittebæreren i 
verden av smittsomme 
sykdommer. 

Innrullingskassetten og glideskinnene er laget i 
aluminium som sørger for mange års holdbarhet. Kan 
monteres meget diskré, og kan derfor bli sittende året 
rundt. 
Monter den direkte på dørkarmen, utvendig eller 
innvendig. 
Fåes i hvit. 

2 års
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Rulledør med myggnetting
 
Insektrullenett, passer til alle boligtyper og fungerer som en 
stående rullgardin. 

Rulledørene leveres i standardmål som kan dekke bredder opp 
til 110 cm og i høyder på: 197,5 / 200 / 202,5 / 205 / 207,5 / 
210 / 212,5 / 215 og 235 cm.

Velegnet til terrassedører og dører i utestuer. 

Kan tilpasses slik at de passer nøyaktig til dørene dine. 

Innrullingskassetten og glideskinnene er laget i 
aluminium som sørger for mange års holdbarhet. Kan 
monteres meget diskré og kan derfor bli sittende året 
rundt. 

Monter den direkte på dørkarmen utvendig eller 
innvendig. 

Fåes i hvit. 
 

Ring oss på tlf: +47 90 70 90 07
Se mer på www.consol.no



Rullegardin med myggnettingDUO-Plissé

Alle størrelser kan dekke over en vindushøyde på opptil 160 
cm. Systemet sørger for mange års holdbarhet, siden rammer 
og skinner er laget i aluminium. Fås i hvit.  

Slå to fluer i en smekk …!
DUO-plissé er et insektnett med innebygd mørkleggingsgardin. 
Perfekt på barnerommet eller soverommet hvor det skal være 
mørkt om natten, samtidig som du sørger for frisk luft uten 
insekter hele dagen. 34 forskjellige standardstørrelser. Passer til 
alle typer vinduer og boliger. 

Kan leveres i standardmål i bredder fra 48 cm opp til 153 cm. 
Alle kan tilpasses, slik at de passer nøyaktig til vinduene dine. 
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Visste du at ...
…våre 
myggnettinger 
stjeler kun 3% 
av lysinnslippet 
ditt?

Rullegardin med myggnetting
Insektrullenett fungerer som en rullegardin. Passer til 
alle typer vinduer og alle typer boliger. Kan leveres på 
standardmål i bredder fra 43 cm til 153 cm i, med 2,5 cm 
intervall. Alle kan tilpasses, slik at de passer nøyaktig til 
vinduene dine. 

Alle størrelser kan dekke en vinduhøyde på opptil 170 cm. 

Systemet sørger for mange 
års holdbarhet, siden myggnet- 
tingen er bygget inn en ultra- 
kompakt aluminiumkassett med  
glideskinner laget av aluminium. 

Fåes i hvit.

Visste du at vi også har norske 
samarbeidspartnere?

Besøk www.consol.no for å se 
hvem som er nærmest deg. 

Husk!

Kan 
monteres med

Petnet

Ring oss på tlf: +47 90 70 90 07
Se mer på www.consol.no



Sidehengslet vindu  
Myggnettingsrammen monteres innvendig i en skinne på toppen og 
bunnen av karmen. Myggnettingen kan dermed skyves frem og tilbake 
når vinduet skal åpnes eller lukkes. 
De patenterte aluminiumsrammene med påmontert myggnetting av 
glassfiber, kan enkelt tas av, uten bruk av verktøy. Supert for enkel 
rengjøring av vindu og nett. 

Topphengslet vindu med integrert luke for tilgang til vindushåndtaket Sidehengslet vindu lettvinn rengjøring

Prises pr. vindu eller pr. 
kvadratmeter aluminiumramme, 
med påmontert insektnett inkl. 
kjøreskinner. 
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Topphengslet vindu
Myggnettingrammen monteres på den innvendige siden 
av vinduet med 4 – 8 fester, slik at hele rammen lett 
kan tas av for å rengjøre insektnettet og vinduet. Vi har 
utviklet en elegant luke som gjør det enkelt å åpne og 
lukke vinduet, uten å måtte fjerne myggnettingsrammen. 

Pris per kvadratmeter aluramme 
med påmontert myggnetting inkl. 
åpne-/lukkeluke.  

Spesialstørrelser, 
be om tilbud!

Er du i tvil om hvilken 
løsning som passer best 
for deg?

Send oss en mail på 
info@consol.no, så 
hjelper vi deg gjerne 
videre.

Kan 
monteres med

Petnet
Kan 

monteres med

Petnet

Ring oss på tlf: +47 90 70 90 07
Se mer på www.consol.no
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Vendbart vindu

Prises per vindu - eller per kvadratmeter myggnetting i 
aluminiumramme. Leveres i hvit eller brun.

Vendbart vindu 
Myggnettingen monteres på utsiden av 
vinduet med 4–8 små fester som delvis 
holder aluminiumsrammen på plass, og gjør 
det enkelt å ta av rammen uten verktøy. 

Skjerpet kontroll med hygiene i bedrifter og institusjoner

Lettvinn rengjøring – topp hygiene 
De norske helsemyndighetene stiller i dag strenge krav til hygienen på virksomheter og institusjoner. 
Med innføringen av de velkjente smilefjesene har man skjerpet kontrollen med hygienen. Kravene 
framgår av Konsolidert forordning (EF) nr. 852/2004 EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004, vedlegg II, kapittel II:
«Hygieneveiledning av 29 januar 2021», kap. 18 punkt 1:
«18.1 Sikring av bygninger og lokaler mot skadedyr. Matvarevirksomheter skal være effektivt 
sikret, slik at det ikke kommer skadedyr inn i virksomheten. Det gjelder både bygningen utvendig 
og lokalene. Virksomheten skal sikre de nærmeste omgivelsene mot skadedyr og f.eks. holde 
områder utenfor matvarene ryddige, slik at skadedyrene ikke kan gjemme seg eller bygge reder. 
Det er viktig at det er insektnett foran ventilasjonsåpninger og åpne vinduer. Hvis vinduer holdes 
åpne ut til det fri, bør de være sikret mot insekter eller andre skadedyr, f.eks. med myggnetting som 
slutter tett til vindusåpningene.»

Referanser
Bedrifter  
• 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

Offentlige institusjoner
• Rigshospitalet
• Århus Kommunehospital
• Haderslev Sygehus
• Svendborg Sygehus
• Hobro Sygehus
• Nationalmuseet
• Frihedsmuseet
• Pleiehjem, skoler og andre
•  Institusjoner i en lang rekke

kommuner over hele Danmark

Produkter fra www.consol.no oppfyller

norske helsemyndigheters krav

Visste du at …
I Mattilsynet sin veiledning om 
skadedyrbekjempelse påpekes 
det at: 

”Det bl.a. er viktig at det er 
netting foran ventilasjons-
åpninger og -vinduer.”

Mer enn

25 års
erfaring

Kan 
monteres med

Petnet

Ring oss på tlf: +47 90 70 90 07
Se mer på www.consol.no



Vår produsent
fluenet.dk holder til i landlige 
omgivelser ved Sjørring mellom 
Hobro og Viborg, og er i dag 
Danmarks største spesialvirksomhet 
innenfor insektnetting. Bedriften ble 
etablert i 1994, og drives i dag av 
Allan Jensen.

Alle produktene våre blir laget på 
spesialmål og produseres på vårt 
eget verksted, og vi kan love at 
produktene våre, og monteringen, 
alltid er av høy kvalitet og til en 
fornuftig pris – uten fordyrende 
mellomledd.

2 års
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Lettvinn rengjøring – hygienen på topp

Lettvinn rengjøring 
– hygienen på topp
Med tiden vil både nettingdører og nettingvinduer 
bli støvete og skitne. Dessuten vil insektenes 
etterlatenskaper bli etterlatt på nettingen. Nettrammene 
fra www.consol.no er derfor konstruert slik at de enkelt 
kan tas ned og monteres opp igjen. 

Alle produktene kan rengjøres med vanlig kjente 
rengjøringsmidler. Bruk en myk børste under dusjen eller 
vannslangen. 

Det er lettvint og tar ikke mange minuttene. I den private 
husholdningen er det ingen lovgivning, men de norske 
helsemyndighetene stiller i dag store krav til hygienen 
hos bedrifter og institusjoner. 

Det betyr blant annet at de norske helsemyndighetene 
har skjerpet kravene til myggnetting som enkelt skal 
kunne tas ned og rengjøres. Disse kravene lever 
myggnettingene fra www.consol.no selvfølgelig opp til. 

Visste du at …
Flua har 1 941 000 bakterier på 
kroppen sin. Flua er derfor den 
største smittebæreren i verden av 
smittsomme sykdommer. 

Fluas spisevaner er et problem 
for oss mennesker. Når flua 
skal spise, gulper den opp 
et proteinoppløsende enzym 
på maten, og deretter suges 
”suppen” opp med snabelen. 
Metoden er effektiv for flua, 
men uheldig for den som 
deler tallerkenen med den, 
siden risikoen for overførsel av 
smittsomme sykdommer er 
veldig stor. 

Mygg kan være særdeles 
ubehagelige for mennesker, 
og mange mennesker er i dag 
overfølsomme overfor myggstikk.

Vepsestikk og bistikk kan utløse 
alvorlige reaksjoner, og kan være 
direkte livstruende for personer 
som er allergiske mot dette. 
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Petnet – en sikker og diskré løsning

Dette er bare ett av mange problemer som kan oppstå, 
dersom du ikke tar hensyn til katten når boligens 
utganger skal insektsikres. 

På neste side går vi gjennom en del av denne 
problematikken, og gikk minst løsningene du har for å få 
frisk luft inn, uten at katten rømmer hjemmefra eller blir 
skadet. 

Adgang til balkong/terrasse
Hvis du gir katten din adgang til balkongen eller 
terrassen, så husk at katten kan hoppe høyt og du bør 
sette opp et gjerde, skjerm eller et Petnet. På denne 
måten hindrer du at katten ikke drar ut på uventede 
eventyr. 

Husk også å dekke til eller skjerme eventuelle mellomrom 
langs gulvet, f.eks. ved avløp eller andre åpninger.

5 cm er nok
Avhengig av rase og alder, trenger katter sjeldent mye 
mer enn 5 cm for å klemme seg ut gjennom en sprekk. 
Har du en kattunge, bør du være ekstra oppmerksom på 
eventuelle fluktveier. 

Som tommelfingerregel kan du finne det nøyaktige målet, 
ved å måle avstanden fra kattens underkjeve til toppen 
av hodet; Ved alle mellomrom større enn dette, vil katten 
kunne klare å klemme seg gjennom. 

Overvei en 
tilpasset løsning
Vi har gjennom årene installert 
mange insektnett i private hjem 
med kjæledyr, noe som også er 
årsaken til at vi tilbyr det spesielle 
Petnet – utviklet spesielt for å 
holde katter, hunder, rotter, fugler 
og andre elskede kjæledyr inne/
ute, samtidig som det kommer 
masse frisk luft inn. 

Løsningene våre kan tilpasses 
nøyaktig til dine behov og fysiske 
rammer: Vi monterer gjerne 
insektsnetting foran vinduer og 
dører, eller gjør hele balkongen 
din om til en løpegård/voliere for 
katten din. Vil du høre mer om 
mulighetene, så ta gjerne kontakt 
og for å høre mer.

Før du gjerder inn 
balkongen din
Undersøk om terrassen/balkongen 
din er en rømningsvei, før du går 
i gang med å sette opp et gjerde. 
Hvis den er rømningsvei, skal du 
sørge for at du fortsatt kan komme 
deg ut fort, uten bruk av verktøy. 

Dessuten bør du alltid spørre 
boligeieren eller borettslaget om 
råd, før du setter opp et kattenett 
på terrassen din, slik at du ikke 
risikerer å måtte ta det hele ned 
igjen. 

Katter i vinduskarmer og på 
balkonger
Katter elsker solens varme stråler, og er evig nysgjerrige på 
hva som skjer utenfor. Derfor tiltrekkes de helt naturlig 
av vinduskarmer - eller beveger seg ut på balkongen. 

Katten har et naturlig jaktinstinkt, og blir gjerne dratt til 
vinduet fordi de er nysgjerrige på insekter, fugler og annet 
dyreliv utenfor. Og selv om katter er smidige, og som oftest 
overlever fall fra en vinduskarm eller balkong, så kan det føre 
til en lang rekke problemer at innekatten din plutselig har 
sneket seg ut.

Ring oss på tlf: +47 90 70 90 07
Se mer på www.consol.no
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