– din vej til et insektfrit indeklima

DREJEKIP VINDUE

SIDEHÆNGT VINDUE

SKYDEDØR
SVINGDØR - SIDEHÆNGT
TOPHÆNGT VINDUE

Velkommen til OK Miljø

Insekter hører til i naturen – ikke inden for!
Alene i Danmark findes der mellem 20.000 og 25.000 forskellige insektarter. Nogle mere fascinerende
end andre – og nogle mere påtrængende end andre…

Hos OK-Miljø har vi taget kampen op med de
påtrængende bæster, og har opbygget mange års
erfaring i at sikre såvel private, erhvervslivet, landbruget og institutioner et insektfrit indeklima.

på et meget højt niveau. I denne brochure kan du
læse mere om vores produkter, som altid er tilpasset
dit behov…
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Vi er i dag Danmarks største specialvirksomhed
indenfor insektnet – naturligvis i en høj kvalitet til
fornuftige priser og med landsdækkende service
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Med venlig hilsen
Allan Jensen, OK-Miljø A/S

Tophængt vindue

med integreret åbne / lukke-lem

2års

GARANTI

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk

Pris pr. vindue eller
pr. kvadratmeter aluramme med
påmonteret insektnet.
Inkl. åbne/lukke-lem.

Kr. 750,- inkl. moms
Kr. 600,- ekskl. moms
(mindstepris dog svarende til 1 m2)
Pris ekskl. montering/levering.
Specialstørrelse, indhent tilbud!

Tophængt vindue
Insektnetrammen monteres på den indvendige side af vinduet med 4 - 8
“vridere”, så hele netrammen let kan aftages for rengøring af insektnet
og vindue. Vi har udviklet en elegant åbne/lukke-lem, som gør det
muligt at åbne og lukke vinduet uden at fjerne Insektnetrammen.
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Netforsatsdør

2års

GARANTI

Hunden og katten
bliver inde - insekterne ude

2års

GARANTI

Hunde og katte kan godt være
hårde ved et insektnet. Derfor vil
det være en stor fordel at udskifte
nettene med vores nye Petscreen
insektnet, som er syv gange stærkere
end det almindelige glasfiber net.
Petscreen insektnet er samtidig
modstandsdygtige overfor revner
og skader forsaget af kæledyr.
Petscreen er lavet af Vinylcoated
polyester.
Selvom Petscreen insektnet er
kraftigere, er der stadigvæk godt
udsyn og godt lysindfald.
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Danmark stærkeste netdør!

Montering af netforsatsdør

Vores netdøre er i højeste kvalitet konstrueret af 1” x 2”
aluminiumsprofiler, der er pulverlakeret.
Samtidig sikrer kraftige indvendige alu-hjørnesamlinger
en robust og stabil netdør, der ikke kan vride sig.

Netforsatsdøre monteres direkte uden på karmen på din
normale dør, og fungerer herefter i princippet som en
almindelig dør. Monteringen kan laves både indvendigt og
udvendigt og sker med aluminiumskarme. Vi kan evt. også
montere en ny karm på muren, hvis det er muligt,
så der undgås skruer i den bestående dør/karm.

Dermed tør vi godt kalde vores netdør for Danmarks
stærkeste – og skulle selve nettet gå i stykker, kan det
nemt og hurtig udskiftes.
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Dørene er så stabile i konstruktionen, at midtersprossen kan
fjernes og dermed sikre frit udsyn.

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk

1
1
2

Børste-tætningsliste på
indvendig side af alukarm.

Standard tilbehør.

2

3
Automatisk dørlukker.
Ekstra tilbehør.

Kr. 350,- inkl. moms
Kr. 280,- ekskl. moms

5
3

6

Trykknaphåndtag på
forside af netdør.

Standard tilbehør.

4
4

Regulerbar bundstykke med
gummifejestykke.

Standard tilbehør.
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Pris pr. netforsatsdør med vedligeholdelsesfri aluramme og
sort glasfiber insektnet. Leveret efter mål til alle typer døre indenfor normalstørrelse (dog max str. 100x234 cm)
- i hvid eller brun:

1.875,- kr. inkl. moms (1.500,- kr. ekskl. moms).
Pris ekskl. montering/levering.
Ved specialstørrelse på døre – indhent tilbud.

»Børne / hundegitter«
Ekstratilbehør til beskyttelse af net.

Kr. 450,- inkl. moms
Kr. 360,- ekskl. moms

Trykknaphåndtag på
bagsiden af netdør med
lukkebeslag.

Standard tilbehør.
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Net-skydedør

næsten usynligt

2års

GARANTI
1

1

Fjederbelastede
stålhjul i top.

1

2

2

Gummitætningsliste sørger
for tilslutning mellem karm
og netdør.

3

2års

3

GARANTI
Håndgreb på begge sider
af netdør.

4

Kraftig indvendig hjørnesamling
sørger for at skydedøren er
robust og stabil.

5

4
5
5

Fjederbelastede
stålhjul i bund.
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En elegant aluminiums insektskydedør der ikke forhindrer
udsigten over landskabet.
Anvendes på skydedør eller
dobbelt fransk dør.
Kan monteres
såvel ind- som udvendigt.

2års

GARANTI

Netskydedør
En netskydedør kan monteres på alle typer skydedøre eller franske døre, og
leveres med et næsten usynligt sort glasfiber-insektnet. Monteres på smarte
køreskinner i top og bund.
Husk: Vi kommer altid selv og foretager opmåling af dine vinduer og døre.
Vi afgiver et uforbindende tilbud på stedet. Så er du sikker på at få leveret
både den rigtige størrelse og den rigtige pris. Denne service er ganske gratis
- gælder til bro- og landfaste områder.

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk
Pris pr. netskydedør med sort
glasfiber insektnet, inklusiv
køreskinner. Leveret efter mål til
alle typer døre i hvid eller brun.
Uanset mål op til 122 x 240 cm:

1.875,- kr. inkl. moms
(1.500,- kr. ekskl. moms).
Specialstørrelse, indhent tilbud!
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Drejekipvindue

Pris pr. vindue
eller pr. kvadratmeter
aluminiumsramme med
påmonteret insektnet.
Leveret i hvid eller brun:

500,- kr. inkl. moms.
(400,- kr. ekskl. moms).
(mindstepris dog svarende til 1 m2)
Pris ekskl. montering/levering.
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Specialstørrelse,
indhent tilbud!

Drejekipvindue
Insektnetrammen monteres på den udvendige
side af vinduet med 4-8 små “vridere”,
der dels holder netrammen solidt på plads,
og dels tillader let aftagning af netrammen
uden brug af værktøj.

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk

Sidehængt vindue

nem rengøring

2års

GARANTI

Pris pr. vindue eller pr. kvadratmeter
aluminiumsramme
med påmonteret insektnet.
Inkl. køreskinner.

Kr. 650,- inkl. moms
(Kr. 520,- ekskl. moms)
(mindstepris dog svarende til 1 m2)
Pris ekskl. montering/levering.
Specialstørrelse,
indhent tilbud!

Sidehængt vindue
Insektnetrammen monteres på den indvendige side af vinduet i en køreskinne,
der bliver monteret i top og bund af karmen.
Insektrammen kan således skydes frem og tilbage, når vinduet skal åbnes eller lukkes.
De patenterede aluminiumsrammer med påmonteret glasfiber-insektnet kan nemt
aftages uden brug af værktøj, for nem rengøring af vindue og net.
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Nem rengøring – hygiejnen i top

2års

GARANTI

Vidste du at...
1.941.000 bakterier...
har denne flue på sin krop.
Fluen er derfor, den største
smittebærer i verden,
af smitsomme sygdomme.
Fluens spisevaner er et
problem for os mennesker.
Når fluen skal spise, gylper
den et proteinopløsende
enzym på føden, hvorefter
“suppen” suges op med
snabelen. Metoden er effektiv
for fluen, men uheldig for dem,
der deler tallerken med fluen,
idet risikoen for overførsel
af smitsomme bakterier er
meget stor.
Myg kan være særdeles
ubehagelige og mange
mennesker er i dag overfølsomme
for myggestik.
Stik af hvepse og bier,
kan udløse alvorlige reaktioner,
og er undertiden direkte livstruende,
for personer der er allergiske herfor.

Nem rengøring – hygiejnen i top
Med tiden vil såvel netdøre som netvinduer blive støvede
og snavsede, lige som insekters efterladenskaber vil blive
efterladt på nettet.
OK-Miljøs netrammer er derfor konstrueret således, at de
nemt kan nedtages og sættes op igen.
Alle produkterne kan rengøres i almindeligt kendte rengøringsmidler med en blød børste under bruser eller
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vandslange. Det er nemt og tager ikke mange minutter.
I den private husholdning er der ingen lovgivning,
men sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til
hygiejnen på virksomheder og institutioner.
Det betyder blandt andet, at sundhedsmyndighederne
har skærpet kravene til insektnet, der nemt skal kunne
nedtages og rengøres. De krav lever OK-Miljøs insektnet naturligvis op til.

Løsninger til landbruget

Løsninger til landbruget
Det er velkendt, at dyr tiltrækker insekter – ikke mindst fluer. Problemet er,
at fluer og stikinsekter kan være en kilde til skader i huden, der reducerer
slagteværdien. Eksempelvis kan stikfluer og myg, der begge invaderer
staldene fra naturen, være et stort problem for svin. I perioder kan begge
arter optræde i store mængder. De forårsager kløe, hævelse og irritation,
der i værste fald kan ende i eksem og stress.
Derfor er det vigtigt at kunne beskytte dyrene mod insektangreb og reducere
antallet af fluer og andre insekter i staldene. OK-Miljø har opbygget en solid
erfaring på området og kan rådgive om effektive løsninger.
Kontakt os og høre nærmere!

Stik og bid bedømt
i kødkontrollen
Kødkontrollen på slagterierne
undersøger hver enkelt svin for forekomst
af sygdom for at sikre, at det kun er
sunde dele fra sunde dyr, der
godkendes til konsum.
For insektbid eller -stik er der i
slagteriernes bemærkningskodesystem
en specifik kode med navnet
eksem/insektstik.
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Skærpet kontrol med hygiejnen på virksomheder og institutioner
Referencer
Virksomheder
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

OK-Miljøś
produkter
opfylder sundhedsmyndighedernes
krav.

Offentlige institutioner
Rigshospitalet
Århus Kommunehospital
Haderslev Sygehus
Svendborg Sygehus
Hobro Sygehus
Nationalmuseet
Frihedsmuseet
Plejehjem, skoler og andre
Institutioner i en lang række
kommuner over hele
Danmark

Nem rengøring – hygiejnen i top
I Fødevaredirektoratets
vejledning om
Skadedyrsbekæmpelse
påpeges det at:

“det bl.a. er vigtigt,
at der er net for
ventilationsåbninger
og åbne vinduer”.
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Sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og institutioner.
Med indførelsen af de velkendte smileys har man skærpet kontrollen med hygiejnen.
Kravene fremgår af Bekendtgørelse om fødevarehygiejne Nr. 985 af 8. december 2003:
§ 9, stk. 4

Vinduer, der kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes
med insektnet, der let kan fjernes og rengøres.

§ 57

Der skal træffes passende foranstaltninger til forebyggelse mod og
eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr.

Insektnets-porte til industrien

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk

2års

GARANTI

Vigtig information!
Der findes forskellige insektnet-systemer
til vinduer og døre på markedet,
men fælles for dem alle er
sundhedsmyndighedernes krav om at:
»Insektnet, skal let kunne
fjernes og rengøres!«

OK-Miljø har meget stor erfaring med insektnet til
industrien, selv under vanskelige forhold.

Rulleport med fluenet

Netdøre, netvinduer, samt net foran ovenlysvinduer er
f.eks. et “must” på en lang række fødevarevirksomheder over hele landet for at kunne opfylde myndighedernes krav til hygiejnen.

Rulleporten er enkelt opbygget med meget få sliddele.
Det betyder lave vedligeholdelsesomkostninger. Den enkle
påkørselssikring gør det let for jeres egne folk at få porten
på rette spor igen efter en eventuel påkørsel. Porten kan
indgå i kombination med andre automatiske installationer,
f.eks. transportbånd, læsseramper, sluser og andre porte.

Også hensynet til medarbejdernes ønske om frisk
luft betyder i mange tilfælde, at det er nødvendigt at
montere insektnet foran vinduer og døre for at kunne
få denne friske luft, uden der samtidig slipper insekter
eller fugle ind.

Hvis uheldet er ude, viser styringen, hvor problemet ligger,
og i de fleste tilfælde kan en telefonopringning løse
problemet, og porten er i drift igen.
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OK Miljø A/S, der har til huse i landlige
omgivelser ved Sjørring mellem
Hobro og Viborg, er i dag Danmarks
største specialvirksomhed
indenfor insektnet.
Virksomheden blev etableret i 1994,
og drives i dag af Allan Jensen.

OK-Miljøś
produkter
opfylder sundhedsmyndighedernes
krav.

OK-Miljø...
er Danmarks største leverandør til
såvel private, erhvervslivet og
offentligeinstitutioner.
OK-Miljø...
er landsdækkende, gælder bro- og
landfaste områder, og vores biler
har altid prøver med på såvel
netdøre som netvinduer, således at
du ved selvsyn kan se vores
produkters kvalitet.
OK-Miljø...
leverer ikke “gør det selv” produkter.
Produktion på eget værksted,
betyder en fornuftig pris
- uden fordyrende mellemled
- samt en høj kvalitet.
OK-Miljø’s...
professionelle og erfarende montører
sørger for monteringen
af det færdige produkt, således at
du altid får et perfekt fungerende
insektværn.
Kontakt os...
og få et uforbindende tilbud på
levering af fluenet/insektnet.
En af vores servicebiler vil herefter
snarest muligt aflægge dig et besøg.
Vi kontakter dig altid i forvejen og
aftaler et cirka tidspunkt,
hvornår vi kan være hos dig.

Ring til os
på: 98 54 43 11
Se mere på:
www.fluenet.dk
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Først rådgivning, derefter
opmåling og så et gratis
og uforpligtende tilbud.
Hvilken løsning, der passer til bolig,
virksomhed, landbrug eller institution,
afhænger af en række forskellige
faktorer.
Derfor vil vores professionelle og
erfarende montører besøge dig,
komme med nogle ideer og gode råd
til din løsning samt efterfølgende
lave en opmåling.
Derefter udregner vi et gratis og
uforpligtende tilbud.
Ofte kan vi udregne tilbuddet,
mens vi besøger dig. Vi har også altid
prøver med på vores forskellige netdøre
og netvinduer, så du ved selvsyn kan se
vores produkters kvalitet.

2års

GARANTI

Hos OK-Miljø leverer vi ikke
”gør-det-selv-produkter”,
da professionel montering er vigtig
for produkternes funktionsevne.
Vi har produktion på eget værksted
og kan love, at vores produkter og
montering altid leveres i en høj kvalitet
og til en fornuftig pris
– uden fordyrende mellemled.

Mød OK miljø på nettet
Scan QR koden eller kig ind på www.fluenet.dk
Her kan du læse mere om vore spændende
og enestående produkter.
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OK-Miljø A/S
Hobro Landevej 126,
Sjørring
8830 Tjele
Tlf.: 98 54 43 11
Fax: 9854 5288
www.fluenet.dk
CVR nr. 27 52 02 00
E-mail: kontakt@fluenet.dk

www.makers.dk

Alle vores produkter bliver
lavet på specialmål og
produceres på vores eget
værksted

