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Rovarháló Árlista 
 
 

Érvényes 2022. júniusától visszavonásig. 
 
Az árak nettóban értendők!  
Nem tartalmazzák a 27%-os áfát. 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
A táblázatban szereplő árak forintban értendők, négyzetméter 
árat jelentenek! 
 
Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket! 
 

Fix rovarháló – Műanyag kerettel 

A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A keret és a 
sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret fehér vagy sötétbarna.  
A minimum számított méret 1 m2 

Szerelés Nélkül 10.700 

Szereléssel 14.400 
 
 
 
 



Fix rovarháló – Alumínium kerettel 
A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A keret profilja 
alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret 
fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk 
színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliáztatni. A 
sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák. 
A minimum számított méret 1m2.  
Szerelés Nélkül 12.700 

Szereléssel 15.200 

Ral színben, Szerelés nélkül 16.500 

Ral színben, Szerelve 20.300 

Faerezettel, Szerelés Nélkül 17.900 

Faerezettel, Szereléssel  24.800 
 

Fix rovarháló – Vastag Alumínium kerettel 
A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A keret profilja 
alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret 
fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk 
színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliáztatni. A 
sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák. 
A minimum számított méret 1m2.  
Szerelés Nélkül 14.000 

Szereléssel 16.700 

Ral színben, Szerelés nélkül 18.200 

Ral színben, Szerelve 22.200 

Faerezettel, Szerelés Nélkül 19.700 

Faerezettel, Szereléssel  27.200 
 



Fix Peremes rovarháló – Alumínium kerettel 
A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A keret profilja 
alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret 
fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk 
színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliáztatni. A 
sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák. A rögzítés alumínium fülekkel. 
A minimum számított méret 1m2.  
Szerelés Nélkül 14.000 

Szereléssel 16.700 

Ral színben, Szerelés nélkül 18.200 

Ral színben, Szerelve 22.200 

Faerezettel, Szerelés Nélkül 19.700 

Faerezettel, Szereléssel  27.200 
 

Rolós rovarháló 

A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A tok, a lefutó és a 
beakasztó alumíniumból van. A mozgatás egy acélrugó végzi. A tok és a 
lefutó sűrűn kefézett. Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint 
tudjuk színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliáztatni.  
A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák. 
A minimum számított méret 1m2. 

Szerelés nélkül 17.000 

Szereléssel 22.000 

Ral színben, Szerelés Nélkül 20.000 

Ral színben, Szereléssel 28.500 

Faerezettel, Szerelés Nélkül 24.300 

Faerezettel, Szerelve 31.600 



 
Oldalhúzós rovarháló Ajtó 

A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. A rovarháló itt 
vízszintes irányban mozog. A tok és a sín ugyanaz az alumínium profil, mint 
a rolós esetében. Ennél a típusnál a záródást mágnes végzi. A rugó acélból 
van. Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színezni, 
valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliáztatni. A műanyag 
alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák.  
A minimum számított méret 1,6 m2 
Szerelés nélkül 20.300 
Szereléssel 25.500 
Ral színben, Szerelés Nélkül 25.500 
Ral színben, Szereléssel 32.800 
Faerezettel, Szerelés Nélkül 35.500 
Faerezettel, Szerelve 46.000 

 
 

Nyíló rovarháló Ajtó 
A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. Ez a legegyszerűbb 
típus. A keret egy masszív alumínium profil, középen egy merevítővel, ami 
kilincsként is funkciónál. A zsanér és a zár műanyagból van. A zár 
bepattintós, kérésre a klasszikus mágnes záras rögzítés is kérhető. Lehetőség 
van alsó „rugdosót” kérni az ajtókhoz, valamint rugós zsanéros kivitelre is. 
Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színezni, 
valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliáztatni.  
A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák. 
Ezt a típust egyszárnyas ajtóra javasoljuk! 
A minimum számított méret 1,6 m2. 
Szerelés nélkül 20.300 
Szereléssel 25.500 
Ral színben, Szerelés Nélkül 25.500 
Ral színben, Szereléssel 32.800 
Faerezettel, Szerelés Nélkül 35.500 
Faerezettel, Szerelve 46.000 

 



 

Oldaltolós rovarháló Ajtó 

A háló anyaga üvegszálas, ami antracit szürke színű. Az ajtókra kínált 
típusok közül, ez a legnépszerűbb, ezt a legkönnyebb mozgatni. Használata a 
toló bútor ajtókhoz hasonlatos, egy merev szárnyat kell eltolni, nincs, se 
rugó se zsanér. Két szárnyas esetében az ajtók külön sínen mozognak 
egymás előtt. A keret és a sín alumíniumból vannak, a kereten középen van 
egy merevítő, ami kilincsként is funkcionál. Az alumínium alkatrészeket a 
RAL színskála szerint tudjuk színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű 
mintára fóliáztatni.  
A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák. 
Ezt a típust egyszárnyas ajtóra akkor lehet felszerelni, ha van lehetőség a 
szárnyat eltolni valamelyik irányba. 
Kétszárnyas terasz ajtóra kifejezetten ezt ajánljuk!  
A minimum számított méret 1,6 m2. 

Szerelés nélkül 22.000 

Szereléssel 27.000 

Ral színben, Szerelés Nélkül 27.000 

Ral színben, Szereléssel 34.600 

Faerezettel, Szerelés Nélkül 37.100 

Faerezettel, Szerelve 47.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Háló méretre vágás - Hálócsere 
Lehetőség van kizárólag hálót vásárolni, méretre vágatni, de komplett 
hálócserét is vállalunk. A háló minden esetben üvegszálas, ami antracit 
szürke színű.  
Méretre vágás: A fix, a nyíló és az oldaltolós esetében csak a hálót kapja 
meg. Rolós és oldalhúzós esetében a háló egy alumínium tengelyen van. 
Szereléssel: a telephelyünkön való hálócserét jelenti. A régi háló komplett 
kicseréljük, rugós kiviteleknél lehetőség szerint a rugót kipucoljuk, 
valamint felhúzzuk.  
Fix, Méretre vágva 2.700 

Fix, Szereléssel  4.400 

Rolós, Méretre vágva 6.800 

Rolós, Szereléssel 9.400 

Rolós rugó csere 5.100 / db 

Oldalhúzós Ajtó, Méretre vágva 7.000 

Oldalhúzós Ajtó, Szereléssel 10.200 

Oldalhúzós rugó csere 6.100 / db 

Nyíló Ajtó, Méretre vágva 2.700 

Nyíló Ajtó, Szereléssel  6.000 

Nyíló ajtó zsanér csere 1.500 / db 

Nyíló ajtó zár csere 1.200 / db 

Oldaltolós Ajtó, Méretre vágva 2.700 

Oldaltolós Ajtó, Szereléssel 6.800 
 

 
Az általunk gyártott rovarhálókra 1 év garanciát vállalunk 
típustól függően. 
 



A táblázatban szereplő árak forintban értendők! 
Érvényes 2022. júniusától visszavonásig. 
Az árak nettóban értendők!  
Nem tartalmazzák a 27%-os áfát. 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Az átfutási időről minden esetben érdeklődjön!  
 


