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Grilaje metalice fixe

Grilajele fixe asigură confortul zilnic al casei, protejând 

familia şi bunurile de pericolul real al furturilor din 

locuinţe.
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Beneficii 

GRILA JE METALICE FIXE

BENEFICII

 Sunt utilizate pentru a securiza ferestre sau uşi de dimensiuni variate ale caselor şi 

apartamentelor. 

 Contribuie semnificativ la protecţia şi securitatea locuinţei împotriva furturilor şi a 

vandalismului.

 Permit ventilarea permanentă a locuinţei, în condiții de siguranță. 

 Au o durată de utilizare îndelungată, fiind confecționate din tuburi din oţel de 11 mm 

grosime. 

 Montajul profesional şi sistemul performant de manevrare previn uzura. 

 Au un raport calitate-preţ optim, care ține seama de puterea de cumpărare a 

majorităţii clienţilor. 

 Au un preţ optim raportat la beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. 

 Sunt uşor şi rapid de montat, fiind instalate de către o echipă de montaj instruită şi 

calificată.    

 Au un design deosebit, ușor de încadrat în orice spaţiu rezidenţial, care se doreşte 

a fi  securizat. 

 Se pot adapta coloristic fiecărei case, putând fi vopsite în orice nuanţă a paletarului 

RAL.
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Detalii tehnice

    Grilajele metalice fixe pentru locuinţă vă 

oferă protecţia optimă împotriva riscurilor de 

furt şi vandalism. Acestea acţionează atât direct, 

prin prisma caracteristicilor lor fizice, cât şi 

preventiv: asigură protecţia familiei şi elimină prin 

descurajare riscurile de furturi. Materialele de 

calitate superioară din care sunt confecţionate - 

tuburi din oţel de 11 mm grosime - contribuie 

semnificativ la funcţionarea lor optimă pe termen 

lung. Grilajele fixe pentru locuinţă prezintă un atu 

major, acela că pot fi utilizate pentru securizarea 

ferestrelor de orice dimensiuni. 

GRILA JE METALICE FIXE PENTRU LOCUINŢĂ

PREZENTARE

Diametru tub 18 mm

11 mmGrosime tub

DIMENSIUNI

19

Se confecționează din tuburi ondulate din oţel 

galvanizat cu grosimea de 11mm și diametrul 

de 18 mm.

Greutate: 11kg/mp. 

Pot fi vopsite în orice culoare RAL. Vopsirea se 

face în câmp electrostatic. 
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