
Pöntunarblað fyrir álglugganet 
Þú getur gert pöntun á hverri vöru fyrir sig í netverslun okkar www.glugganet.is  
Eða þú getur sent pöntun á glugganet@glugganet.is  (einnig hægt að senda ljósmynd af blaðinu útfylltu) 

 

Velja þarf allt af þessu 
Vara  Lýsing Magn 

Álprófíll með 
gúmmíborða 

 

1 stk. Lengd: 198 cm, skráið magn í stykkjatali 
Athugið að lengd á hverjum prófíl er 198 cm og gera þarf ráð fyrir 
nýtingarmöguleikum þegar reiknað er hvaða þarf marga prófíla 
Ef pantað er í gegnum netverslun þarf að panta þessar vörur í sitthvortu lagi 

 

Horn 

 

Pakki með fjórum hornum fyrir eitt glugganet  

Rúlluáhald fyrir net 

 

Eitt stykki 
Geymið áhaldið, gott að eiga ef skipta þarf um net seinna 

 

 

Velja þarf eitt af þessu 
Vara  Lýsing Magn 

Lúsmýnet 

 

Breidd 120 cm, selt í metravís, skráið magn í heilum metrum  

Gæludýranet 

 

Breidd 120 cm, selt í metravís, skráið magn í heilum metrum  

Skordýranet 

 

Breidd 120 cm, selt í metravís, skráið magn í metrum 
Skordýranet heldur úti öllum helstu skordýrum en þó ekki lúsmýi 

 

 

Velja þarf festingar (annaðhvort lamir eða segulborða eða bæði lamir og segulborða) 
Vara  Lýsing Magn 

Segulborðar 

 

Breidd 1,4 cm, selt í metravís, skráið magn í metrum 
Segulborðinn fer allan hringinn á hverju glugganeti 

 

Lamir án 
snúningshnappa 

 

Pakki með lömum og skrúfum fyrir eitt glugganet.  
Veljið þetta ef þið ætlið að vera með bæði lamir og segulborða 
Ath ef þetta er valið þá þarf líka að skrá fjölda metra af segulborðum í 
línunni yfir ofan. 

 

Lamir með 
snúningshnöppum 

  

 

Pakki með lömum, snúningshnöppum og  
skrúfum fyrir eitt glugganet.  
Veljið þetta ef þið ætlið að vera með lamir án segulborða 
Ef pantað er í gegnum netverslun þarf að panta þessar vörur í sitthvortu lagi 

 

 

Aukahlutir ef vill 
Vara  Lýsing Magn 

Halda 

 

Pakki með höldu og skrúfum fyrir eitt glugganet 
Ef þú ert með segulborða þá þarf að hafa höldu í flestum tilfellum 
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