
   

 
 

 

 

 

בי די סולאר
רשתות נגד יתושים

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

רשתות נגד יתושים לכל צורך
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ניסיון, איכות,שירות ואמינות

קצת עלינו
חברתנו הוקמה ב 2009 ועוסקת בין היתר 

ביבוא ושיווק של רשתות נגד יתושים 
ואביזרים נילווים.

איכות המוצרים שלנו היא ללא פשרות 
המספקות רשתות חדשניות לכל צורך.

אנו מובילים את התחום בישראל בכך 
שמשווקים רשתות חדשות ופורצות דרך 

בשוק הישראלי.

המטרה שלנו היא להביא ללקוח מוצרים 
איכותיים וחדשניים.

בתור חברה מובילה ביבוא ושיווק רשתות נגד יתושים אנחנו מתמקדים בלתת את המוצר והשירות 
ברמה הגבוהה ביותר. השילוב שבין טכנולוגיה מתקדמת לאיכות ללא פשרות נותנת לנו היתרון ברור 

על פני המתחרים.
אנחנו משווקים רשתות בעלות חוזק ועמידות לאורך זמן, בכדי להעניק ללקוח מוצר מצוין.

נסיון עשיר
אנו  מובילים,  אלומיניום  יצרני  עם  שנים  של  עבודה  בזכות 
של  לצרכים  שיתאימו  בכדי  הרשתות  את  היטב  בוחנים 

הלקוח הישראלי, באיכות, עמידות ומזג אוויר מקומי.
בכך מציעים ללקוח מוצר באיכות מצויינת ובנוסף 

מעניקים מגוון סוגים של רשתות בהתאם לצורך האישי 
של כל  לקוח.

מובילים בחדשנות
היצרן הוא בעל מכון מחקר ברמה עולמית –      £

מפתח מוצרים חדשניים וייחודיים.   
היצרן הוא היחיד שמייצר רשת נגד יתושים בתקן     £

עמידות לאש בעולם.  
משווקים מוצרים בעל פטנטים ייחודים, ופורצי      £

דרך בתחום.   
אריגה של רשתות בצורה יוצאת דופן ליצירת      £

מוצר ברמת איכות גבוהה במיוחד.   
סוגים שונים של אריגה, ליצור רשתות נגד      £

יתושים מיוחדות.   
בקרת יצור ואיכות מתקדמת.    £

אנחנו מקדימים את התקנים הבינלאומי בכך      £

שמשווקים רשתות ללא תרכובות הפתאלאטים.    

 

איכות מעולה בזכות טכנולוגיה מתקדמת
בקרת האיכות על האריגה במפעל.   £

טכנולוגיה מיפוי שמאתרת פגמים באריגת הרשת.   £

בדיקה ידנית היא בקרת איכות נוספת.   £

שמירה קפדנית על תקני מכון התקנים האמריקאי.   £

.ISO תקן   £

בקרת איכות על איכות חומר האריגה.   £

.GREENGUARD GOLD הסמכת    £

מצויינים בשירות ובביצועים
מגוון סוגים של רשתות נגד יתושים   £

9 סוגים של רשתות.   §  

משלוחים מהירים לכל חלקי הארץ.   £

אספקה מהירה עם שליח עד 2 ימי עסקים.   §  

משלוחים יומיים ישירות מהמחסן.   §  

אספקה שוטפת של רשתות.   §  

שירות אישי וזמין לאורך יום עבודה.   £



הרשת נגד מזיקים החדשה והמשופרת!

כמובילים בטכנולוגיה ובחדשנות בתעשית הרשתות נגד יתושים, שאנו שוב מקדימים את  
תקנות התעשיה העולמית, בהתפתחות הטכנולוגית ובטיחות של הרשתות נגד מזיקים.

אנו גאים להציג את הרשתות החדשות ומשופרות שלנו בסימן ירוק בטיחותי.

 

 
   
 

   

 Proposition 65 
Prop 65 (DINP)  ללא חומרים המצוינים ב

נקטנו בשיטת פרואקטיבית בעקבות כך הוצאנו לגמרי 
מהרשתות שלנו את החומר DINP. לפני שהוצאנו את 

החומר הנ“ל הוא היה בהשגחה בטיחותית לפי ההגבלי התקן. 

אבל עכשיו אנחנו הוצאנו לגמרי את החומר DINP מכל 
השתות שלנו.

 GREENGUARD GOLD הסמכת
 GREENGUARD GOLD  מוצרינו מגיעים בתקן

הסמכה זו כוללת את כל הרשתות פיברגלס והפוליאסטר שלנו.
הסמכת GREENGUARD GOLD המחמירה עוזרת לקונים 

לזהות מוצרים שיש להם פליטה כימית נמוכה.

GREENGUARD GOLD עומדת בקריטריון בטיחותי בריאותי 
גבוה שמבטיח שהמוצר עומד בכל הדרישות ומאפשר התקנה 

בסביבה רגישה כגון: בתי ספר ובתי חולים.

Ortho-Phthalate ללא
שוב הרשתות שלנו מובילות את התעשיה בכך שאנו מציעים 
.Ortho-Phthalate את כל הרשתות פיברגלס ופוליאסטר ללא

אנו מקדימים את התקנות הבינלאומיות בכך שאנו מוציאים 
את החומרים הללו מהרכב הרשת. 

 .Monylphenol Free בנוסף מוצרינו הם

 Prop 65 DINP  וללא חומרים המצוינים בסעיף Ortho-Phthalate התקנים החדשים שלנו ללא
הם שינוים משמעותיים לצרכן.   

גם עם השיפורים הללו, מוצרינו נשארים עמידים לאורך זמן ובאיכות מצויינת כמו שתמיד הצענו. 
גם מבחינת ביצועים ואופן אסתטי נשארו באותה רמה גבוהה. בנוסף כל מוצרינו ממשיכים להיות 

בתקנים האמריקאים המחמירים של ASTM כולל תקן עמידות לאש. 
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בי די סולאר
הרשת השקופה

 

האם סיב דק יותר אומר שאפשר לקרוע את הרשת בקלות ?
ממש לא. הרשת השקופה שלנו בנויה בצורה כזאת שתיהיה חזקה 

באופן אופטימלי ותוך כדי תיתן אפקט של שקיפות ככל שניתן.

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

בשביל שקיפות טובה יותר, הבחירה ברורה.

Clear Advantage

BD Solar Systems

החדשה והמשופרת



 

 

 
 

 

 
 

  
 
  

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

הרשת השקופה שאלות ותשובות:

למה להתקין את הרשת שקופה שלנו?
בתמורה להשקעה יחסית נמוכה לדלת או 
יותר,  הרבה  איכותי  מוצר  מקבלים  חלון, 
בלתי  הכמעט  יותר  טובה  שקיפות  בעל 
ועומד  מצונית  אוויר  זרימת  נראה,נותן 

בתקנים מחמירים.

איך הרשת יותר שקופה מרשת רגילה?
הרשת השקופה עשויה מסיב פיברגלס דק 
נוצרת  כך  בעקבות  הרגילה  מהרשת  יותר 
משולב  יותר  הדק  הסיב  יותר.  טובה  ראות 
זה  שילוב  יותר,  צפופה  אריגה  בצורת 
רשת  של  ההאשליה  את  לרשת  מעניק 

בלתי נראית.

שאפשר  אומר  יותר  דק  סיב  האם 
לקרוע את הרשת בקלות ?

בנויה  שלנו  השקופה  הרשת  לא.  ממש 
באופן  חזקה  שתיהיה  כזאת  בצורה 
של  אפקט  תיתן  כדי  תוך  אופטימלי 

שקיפות ככל שניתן.

השקופה  ברשת  ומשופר  חדש  מה 
שלנו?

הרשת השקופה היא עכשיו ללא תרכובת 
נונילפנול  חומרים  וללא  פתאלאטים 
החומרים הנ"ל מסוכנים ומזיקים לבריאות 
ברשתות  ונמצאים  מהם  להימנע  מומלץ 
נשארה  השקופה  הרשת  בשוק!  האחרות 
כמו  מצויינת  עמידות  ובעלת  שקופה 

שתמיד היו לה. 

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 

הרשת השקופה היא הבחירה הברורה 
לאיכות פרימיום ושקיפות מעולה.

די  בי  ע"י  המשווקת  שקופה  הרשת 
סולאר היא הבחירה הברורה בכל הנוגע 
שקיפות  בעלת  יתושים  נגד  לרשת 
מסיבי  בנויה  שלנו  הרשת  גבוהה. 
פיברגלס דקים שכתוצאה מכך נוצרים 
היוצא  השילוב  לסמ"ר,  ריבועים  יותר 
דופן הזה יוצר אשליה אופטית שהרשת 
נראית. בלתי  להיות  הופכת 

שלנו  שקופה  הרשת  פרימיום,  כמוצר 
 .ASTM D 3656 עומדת בתקן

בכך  התעשיה  את  מוביל  היצרן  בנוסף 
מפיברגלס  היתושים  נגד  רשתות  שכל 
הרשת  את  תרכובת  ללא  הם  שלנו 
מקדימים  בכך  הפתאלאטים  השקופה 

את התקנות הבינלאומים.

תכונות והיתרונות של הרשת השקופה:
טבעי אור  יותר   50% ל  עד  מעניקה   •
תוך  אל  האוויר  בזרימת  ניכר  ושיפור 
הסטנדרטית. לרשת  יחסית  הבית 
• הרשת כמעט ולא נראת מחוץ לבית 

מה שנותן מראה נקי לחלון.
• סיב דק וצפוף יותר הנותן הגנה טובה 
רשת  מאשר  חרקים  נגד  יותר 

סטנרטית.
• רשת עשויה מפיברגלס בצבע פחם, 
דוהים  שלא  איכותים   מחומרים 
במיוחד  חשוב   UV לקרינת  ועמידים 

במזג האוויר הישראלי.

www.bdsolar.co.il היכנסו לאתר שלנו בכתובת
לעוד פרטים על הרשתות נגד יתושים שלנו. היכנסו לערוץ היוטיוב שלנו 
בכדי שתוכלו להעזר בסרטונים שלנו לבחור את הרשת הטובה ביותר 

לצרכים שלכם.

בי די סולאר סיסטמס
מערכות סולאריות בע"מ.

ראשון לציון ת.ד 4234
טלפון שירות לקוחות:

077-4045655
פקס 077-4045657

info@bdsolar.co.il :מייל
www.bdsolar.co.il

בחלון העליון אפשר לראות
את הרשת השקופה מצד ימין
 והרשת הרגילה מצד שמאל.



בי די סולאר
רשת נגד יתושים חזקה במיוחד

 

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

רשת חזקה ועמידה יותר, לאורך זמן.

 Extra Strength

היכן עדיף להתקין את הרשת החזקה במיוחד?
הרשת החזקה שלנו במיוחד שלנו, יעילה במיוחד באיזורים שצרכים עוד הגנה,

למשל מפתחים גדולים, או כל מקום שילדים או חיות המחמד יוצרים מגע איתה.

BD Solar Systems

החדשה והמשופרת



במיוחד  החזקה  יתושים  נגד  הרשת 
חזקה  הכי  פייברגלס  הרשת  היא  שלנו 
היא  במיוחד  החזקה  הרשת  לנו.  שיש 
נוצרה בשיטת אריגה עבה יותר בזכות 
מרשת  יותר  חזקה   40% היא  זאת 
זאת  תכונה  סטנדרטית.  פיברגלס 
מעניקה הגנה גבוהה יותר ועמידות לאורך 
הכלל. מן  יוצאת  שקיפות  זמנית  ובו  זמן 

כמוצר פרימיום, הרשת החזקה במיוחד 
מוביל  היצרן  בנוסף  עומדת  שלנו  שלנו 
את התעשיה בכך ASTM D3656. בתקן

מפיברגלס  היתושים  נגד  רשתות  שכל 
הפתאלאטים  תרכובת  ללא  הם  שלנו 
בכך מקדימים את התקנות הבינלאומים.

www.bdsolar.co.il היכנסו לאתר שלנו בכתובת
לעוד פרטים על הרשתות נגד יתושים שלנו. היכנסו לערוץ היוטיוב שלנו 
בכדי שתוכלו להעזר בסרטונים שלנו לבחור את הרשת הטובה ביותר 

לצרכים שלכם.

בי די סולאר סיסטמס
מערכות סולאריות בע"מ.

ראשון לציון ת.ד 4234
טלפון שירות לקוחות:

077-4045655
פקס 077-4045657

info@bdsolar.co.il :מייל
www.bdsolar.co.il

 

 

 
 

 

 
 

  
 
  

 

 

 

 

בשביל חוזק יוצא מן הכלל ועמידות לאורך 
זמן הבחירה היא הרשת נגד יתושים חזקה 

במיוחד של בי די סולאר.

• אורך חיים ארוך יותר מרשת סטנדרטית.
של חשיפה  אחרי  יותר  חזקה   50%  •

1000 שעות במזג אוויר.  
ויטרינות גדולים,  לחלונות  מושלמת   •
עם מגע  הרבה  שיש  מקומות  או    
הרשת וצריך חיזוק נוסף למשל חיות  

מחמד, ילדים וכו'.  
התקנים את  מקדימים  שוב  אנחנו   •
הבינלאומים ומוציאים לגמרי מהרשתות  

שלנו את תרכובת הפתאלאטים.  

הרשת חזקה במיוחד שאלות
ותשובות.

מה ההבדל בין הרשת חזקה במיוחד
לרשת עמידה לחיות מחמד?

מסיבי  עשויה  שלנו  במיוחד  החזקה  הרשת 
פייברגלס שיוצרו במיוחד למפתחים גדולים. 
הרשת העמידה לחיות מחמד שלנו מיוצרת 
מסיבי פוליאסטר גמישים שמיועדים להיות 
חיות  של  וקפיצות  לשריטות  עמידים 

המחמד.

אומר זה  יותר  חזקה  שהרשת  האם 
טובה? פחות  תיהיה  דרכה  שהשקיפות 
הרשת,  ועמידות  בחוזק  לשיפור  בנוסף  לא, 
הרשת החזקה במיוחד שלנו מציעה שקיפות 

מצוינת.

איך לנקות את הרשת?
כדי לנקות את הרשת, השתמשו במטלית 
מכן  קלות,לאחר  מורטבת  מברשת  או 

שפשפו את הרשת בעדינות.
לסיום שטפו עם מים. אין להשתמש במים 

בלחץ גבוהה.

מה חדש ומשופר ברשת השקופה שלנו?
עכשיו  היא  שלנו  במיוחד  החזקה  הרשת 
חומרים וללא  פתאלאטים  תרכובת  ללא 
נונילפנול החומרים הנ"ל מסוכנים ומזיקים
ונמצאים מהם  להימנע  מומלץ  לבריאות 
החזקה הרשת  בשוק!  האחרות  ברשתות 
מצויינת עמידות  ובעלת  נשארה  במיוחד 

ואותם תכונות כמו שתמיד היתה לה.

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 

תכונות והיתרונות של הרשת החזקה במיוחד:



בי די סולאר
רשת עמידה לחיות מחמד

 

עמידה לשריטות ונזק שנגרם על ידי חיית המחמד

שימו את הטלפיים שלכם על הרשת החזקה בישראל

Pet Resistant

האם הרשת תמנע מהילד שלי או מחיית המחמד לדחוף ולהוציא את הרשת?
לא, הרשת עמידה לחיות מחמד, אשר עמידה לשריטות ולדחיפות, היא פשוט 

תצא מהמסגרת.

BD Solar Systems

החדשה והמשופרת



www.bdsolar.co.il היכנסו לאתר שלנו בכתובת
לעוד פרטים על הרשתות נגד יתושים שלנו. היכנסו לערוץ היוטיוב שלנו 
בכדי שתוכלו להעזר בסרטונים שלנו לבחור את הרשת הטובה ביותר 

לצרכים שלכם.
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•  רשת עמידה וחזקה במיוחד שמונעת נזק 
   משריטות של חיות המחמד.

•    מומלצת במקומות שיש מגע רב על ידי ילדים או
   חיות המחמד.

•  עמידה במיוחד, אך עדיין מעניקה שקיפות וזרימת
    אוויר מעולים.

תכונות והיתרונות של הרשת העמידה לחיות מחמד שלנו:

רשת נגד יתושים חזקה העמידה לחיות 
מחמד בשביל חוזק, עמידות ובטיחות.

הרשת העמידה לחיות מחמד של בי די 
עמידה  להיות  במיוחד  תוכננה  סולאר 
המחמד  חיות  של  וקפיצות  לשריטות 
מחמד  לחיות  העמידה  הרשת  בבית. 
מהרשת  עמידה  יותר  היא  שלנו 
העובי  בזכות  הסטנדרטית,  פייברגלס 
שלה וסיב הפוליאסטר העמיד לשריטות.

היא יכולה להיות מותקנת בכל חלון או 
ללקוחות  ויעיל  חכם  פתרון  והיא  דלת 
את  תדיר  באופן  את  שמחליפים 

הרשתות כתוצאה מקרעים.

הרשת העמידה לחיות מחמד של בי די 
בשוק  היחידה  הרשת  היא  סולאר 
שעמידה לאש, עברה את מכון התקנים 
ותוכלו  שלנו  לאתר  היכנסו  האמריקאי. 

לצפות במבחן העמידות לאש.

את  מוביל  שלנו  הרשתות  יצרן  בנוסף 
שכל  בכך  הביטחות  בתקני  תעשיה 
מפיברגלס שלנו  היתושים  נגד  רשתות 
ופוליאסטר הם ללא תרכובת הפתאלאטים 
בכך מקדימים את התקנות הבינלאומיות.

.

מחמד לחיות  העמידה  הרשת 
שאלות ותשובות.

מה ההבדל בין הרשת חזקה במיוחד
לרשת עמידה לחיות מחמד?

הרשת העמידה לחיות מחמד שלנו עשויה מסיבי 
גדולים.  למפתחים  במיוחד  שיוצרו  פייברגלס 
מיוצרת  שלנו  מחמד  לחיות  העמידה  הרשת 
להיות  שמיועדים  גמישים  פוליאסטר  מסיבי 

עמידים לשריטות וקפיצות של חיות המחמד.

האם שהרשת חזקה יותר זה אומר
שהשקיפות דרכה תיהיה פחות טובה?

הרשת,  ועמידות  בחוזק  לשיפור  בנוסף  לא, 
הרשת שלנו מציעה שקיפות מצוינת.

האם הרשת תמנע מילד שלי או מהחיית 
מחמד לדחוף ולהוציא את הרשת?

מיועדת  מחמד  לחיות  העמידה  הרשת  לא, 
היא  לדחיפה,  ולא  משריטות  עמידה  להיות 

פשוט תצא המסגרת.

מדוע הרשת שלנו עמידה לאש ושל
המתחרים לא?

את  עברה  מחמד  לחיות  העמידה  הרשת 
מכון התקנים האמרקאי לעמידות לאש.

היא עשויה מתרכובת מיוחדת המעניקה לה 
התכונה הזאת.

העמידה  ברשת  ומשופר  חדש  מה 
לחיות מחמד שלנו?

היא  שלנו  מחמד  לחיות  העמידה  הרשת 
וללא  פתאלאטים  תרכובת  ללא  עכשיו 
מסוכנים  הנ"ל  החומרים  נונילפנול  חומרים 
מהם  להימנע  ממולץ  לבריאות  ומזיקים 
הרשת  בשוק!  האחרות  ברשתות  ונמצאים 
העמידה לחיות מחמד שלנו נשארה שקופה 
ובעלת עמידות מצויינת כמו שתמיד היו לה.

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 



בי די סולאר
רשת אנטי אלרגנית

 

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

הגן על ביתך מחומרים אלרגים ותנשום לרווחה.

Pollen Guard

כמה הגנה אלרגנית נותנת הרשת יחסית לרשת רגילה?
הרשת האנטי אלרגנית חוסמת עד 50% יותר חלקיקים אלרגנים מרשת רגילה.
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הפחיתו את הסיכוי להיחשף לאלרגיה 
עם הרשת נגד יתושים אנטי אלרגנית 

של בי די סולאר.

מונעת אשר  מיוחדת  אריגה  שיטת   •
אל להיכנס  האלרגנים  מהחלקיקים    
תוך הבית ולאפשר כניסת אוויר נקי.   
תוכננה במיוחד בכדי למנוע חדירה   •
של חומרים אלרגנים אל תוך הבית,  
רשת מאשר  מאשר  יותר   50% עד    

נגד יתושים סטנדרטית.   
איכותים  מחומרים  עשויה  הרשת   •
לקרינת ועמידים  דוהים  לא  אשר   
האוויר במזג  במיוחד  חשוב  השמש   

הישראלי.   

תכונות והיתרונות של הרשת האנטי אלרגנית:

שאלות אלרגנית  אנטי  הרשת 
ותשובות.

הרשת  נותנת  אלרגנית  הגנה  כמה 
יחסית לרשת הרגילה?

 50% עד  חוסמת  אלרגנית  האנטי  הרשת 
יותר חלקיקים אלרגנים מהרשת הרגילה.

האם הרשת חוסמת את האוויר כמו
שהיא חוסמת את החומרים האלרגנים?
היא  המיוחדת  האריגה  צורת  בגלל  לא, 
מאפשרת כניסת אוויר אך תוך כדי חוסמת 
את החלקיקים האלרגנים כגון אבק וכדומה.

מאיזה חומר עשויה הרשת?
הרשת עשויה מסיבי פוליאסטר.

איך לנקות את הרשת?
במטלית השתמשו  הרשת,  את  לנקות  כדי 
מכן  לאחר  קלות,  מורטבת  מברשת  או 
שטפו לסיום  בעדינות.  הרשת  את  שפשפו 
עם מים. אין להשתמש במים בלחץ גבוהה.

איך הרשת מבחינת תקנים?
תרכובות  ללא  אלרגנית  האנטי  הרשת 
פתאלאטים וללא חומרים נונלפול, החומרים 
ומומלץ  לבריאות  ומזיקים  מסוכנים  הנ"ל 
האחרות  ברשתות  ונמצאים  מהם  להימנע 

בשוק.

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 

הרשת האנטי אלרגנית תוכננה במיוחד 
חלקיקים  יותר   50% עד  לחסום  כדי 
פייברגלס  יתושים  נגד  רשת  מאשר 
סטנדרטית. הרשת אנטי אלרגנית שלנו 
אריגה  שבשיטת  פוליאסטר  מסיב  עשויה 
החומרים  לרוב  מחסום  יוצר  מיוחדת 
אחרים  וחומרים  אבק  כגון  האלרגנים, 
מהם.  סובלים  אלרגיות  בעלי  שאנשים 
המיוחד  האריג  בתוך  נלכדים  החלקיקים 
שמאפשר אוויר נקי להיכנס אל תוך הבית. 

מעניקה  שלנו  אלרגנית  האנטי  הרשת 
כדי  ותוך  הבית  אל  נקי  אוויר  זרימת 
והחומרים  האבק  חלקיקי  את  חוסמת 
את  להשאיר  עוד  צורך  אין  האלרגנים. 
החלונות סגורים בזמן עונת האלרגיות, 
החלונות  את  להשאיר  תוכלו  מהיום 

פתוחים ולהנות מהבריזה!



בי די סולאר
רשת צפופה במיוחד

 

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

הגנה טובה יותר מחרקים קטנים

Small Insect

מה מיוחד ברשת הצפופה במיוחד שלנו?
הרשת הצפופה במיוחד שלנו מונעת כניסה של חרקים קטנים, 

שבדר"כ הרשתות הרגילות לא מצליחות.
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בזכות אריגת הסיבים בצורה צפופה   •
חרקים כניסת  מונעת  הרשת  יותר,   

קטנים.  
הרגילה שהרשת  לאיזורים  אדיאלית    •
מפני מספקת  הגנה  נותנת  לא   

חרקים.  
ממולצת להתקנה על חלונות ודלתות   •

הזזה.  

הצפופה  הרשת  של  והיתרונות  תכונות 
במיוחד שלנו:

להנות מהנוף והבריזה עם הגנה 
מהחרקים קטנים.

הרשת נגד יתושים הצפופה במיוחד של 
בי די סולאר היא הפתרון האידיאלי, כנגד 
יתושים,  כגון  במיוחד.  קטנים  חרקים 
הקטנים  החרקים  ויתר  החול  זבוב 
האחרים. הרשת הצפופה במיוחד שלנו 
צפופה  ואריגה  יותר,  עבה  מסיב  עשויה 
יותר, בזכות המבנה הזה, הרשת מונעת 
חדירת חרקים קטנים, אך בו זמנית לא 

פוגעת בשקיפות ובזרימת האוויר.

את  מוביל  שלנו  הרשתות  יצרן  בנוסף 
שכל  בכך  בטיחות  בתקני  תעשיה 
מפיברגלס שלנו  היתושים  נגד  רשתות 
ופוליאסטר הם ללא תרכובת הפתאלאטים 
בכך מקדימים את התקנות הבינלאומית.

שאלות  במיוחד  הצפופה  הרשת 
ותשובות.

מה מיוחד ברשת הצפופה במיוחד שלנו?
הרשת הצפופה במיוחד שלנו מונעת
שבדר"כ קטנים,  חרקים  של  כניסה 
מצליחות. לא  הרגילות  הרשתות 

אומר זה  יותר  צפופה  שהרשת  האם 
טובה? פחות  תהיה  דרכה  שהשקיפות 
לא, בנוסף לצפיפות ועמידות הרשת,
הרשת הצפופה במיוחד שלנו מציעה

שקיפות טובה.

קטנים  מחרקים  מונעת  הרשת  איך 
לעבור דרך החורים שלה?

הרשת הצפופה במיוחד שלנו מונעת
כניסת חרקים קטנים בזכות האריגה
הרשת  לעומת  יותר,  הצפופה 

הרגילות.

הצפופה  ברשת  ומשופר  חדש  מה 
במיוחד שלנו?

עכשיו  היא  במיוחד  הצפופה  הרשת 
וללא  פתאלאטים  תרכובת  ללא 
הנ"ל  החומרים  נונילפנול  חומרים 
מומלץ  לבריאות  ומזיקים  מסוכנים 
ברשתות  ונמצאים  מהם  להימנע 
הצפופה הרשת  בשוק!  האחרות 
ובעלת  שקופה  נשארה  במיוחד 
עמידות מצויינת כמו שתמיד היו לה.

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 



בי די סולאר
רשת סולארית

 

השותף שלך לרשתות נגד יתושים

מסננת את קרינת השמש והחום

Sun Guard

האם הרשת הסולארית חוסמת את הראות מתוך הבית?
כלל לא, בזכות האריגה המיוחדת של הרשת מאפשרת ראות טובה 

מתוך הבית ותוך כדי שומרת על פרטיות מחוץ לבית.
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החדשה והמשופרת



שלנו  הסולארית  יתושים  נגד  הרשת 
הנזקים  על  בשליטה  לעזור  יכולה 
הרשת  של  התקנה  השמש.  שעושה 
לחסוך  לך  עוזרת  שלנו  הסולארית 
החדרים  את  ששומרת  בכך  באנרגיה 
דהייה  מונעת  היא  בנוסף  יותר,  קרירים 

של שטיחים וחפצים.

בזמן שהרשת מווסתת את האור והחום 
המיוחדת  האריגה  שיטת  לבית,  מחוץ 
של הרשת הסולארית של בי די סולאר

טובה  שקיפות  בשביל  במיוחד  תוכננה 
יש  לבית  ומחוץ  הבית.  מתוך  יותר 

פרטיות מוחלטת בזמן היום.

כמוצר פרימיום, הרשת הסולארית שלנו 
את  מוביל  היצרן  בנוסף  עומדת  שלנו 
 ASTM D3656 בתקן  בכך.  התעשיה 
מפיברגלס  היתושים  נגד  רשתות  שכל 
הפתאלאטים  תרכובת  ללא  הם  שלנו 
התקנות  את  מקדימים  בכך 

הבינלאומיות.

www.bdsolar.co.il היכנסו לאתר שלנו בכתובת
לעוד פרטים על הרשתות נגד יתושים שלנו. היכנסו לערוץ היוטיוב שלנו 
בכדי שתוכלו להעזר בסרטונים שלנו לבחור את הרשת הטובה ביותר 

לצרכים שלכם.
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סיבים צפופים במיוחד בשביל הגנה   •
מהשמש ומהחרקים.  

הצללה למען  השמש  קרני  סינון    •
לתוך הבית.  

הבית, בתוך  הטמפרטורה  הורדת   •
במזגן  מופחת  לשימוש  גורמת   

וחיסכון באנרגיה.  
עמידה לאורך זמן, מראה אטרקטיבי   •
שמירת כדי  תוך  לבית  מחוץ   

הפרטיות מתוך הבית  

תכונות והיתרונות של הרשת הסולארית:

הגן עליך ועל הבית שלך מפני קרינת 
השמש באמצעות הרשת הסולארית 

של בי די סולאר.

הרשת הסולארית שאלות ותשובות.

האם הרשת הסולארית חוסמת את
הראות מתוך הבית?

כלל לא, בזכות האריגה המיוחדת של 
מתוך  טובה  ראות  מאפשרת  הרשת 
פרטיות  על  שומרת  כדי  ותוך  הבית 

מחוץ לבית. 

זרימת  הצפופה  האריגה  בגלל  האם 
האוויר וכניסת האור תהיה פחות טובה?

לא, ברשת עצמה יש מספיק מרווח 
וחדירת אוויר  זרימת  שתיהיה  בכדי 

אור טובה.

איך לנקות את הרשת?
השתמשו   , הרשת  את  לנקות  כדי 
במטלית או מברשת מורטבת קלות, 
הרשת  את  שפשפו  מכן  לאחר 
אין  מים.  עם  שטפו  לסיום  בעדינות. 
גבוה. בלחץ  במים  להשתמש 

מה חדש ומשופר הסולארית שלנו?
עכשיו  היא  שלנו  הסולארית  הרשת 
וללא  פתאלאטים  תרכובת  ללא 
הנ"ל  החומרים  נונילפנול  חומרים 
מומלץ  לבריאות  ומזיקים  מסוכנים 
ברשתות  ונמצאים  מהם  להימנע 
הסולארית  הרשת  בשוק!  האחרות 
מצויינת  עמידות  ובעלת  נשארה 

ואותם תכונות כמו שתמיד היו לה.

בנוסף הרשת שלנו קיבלה את הסמכת
GREENGUARD Gold על המוצר שלנו. 



במדריך למטה תוכלו למצוא את היתרונות והתכונות של כל סוג רשת 
ובכך להתאים את הרשת לצרכים שלכם.

www.bdsolar.co.il בנוסף תוכלו למצוא מידע נוסף באתר שלנו בכתובת

   

 
 

 

 

רשת ברונזה מבית בי.די סולאר, הרשת שלנו עשויה מ 90% נחושת ו 10% אבץ. בזכות 
עשרות  לאורך  מצוינת  עמידות  ויוצרת  רגילה  בלתי  בצורה  חזקה  הרשת  אלו  תכונות 
שנים. לאחר תקופה מסוימת הרשת מקבלת את הלחות הטבעית של האזור ונוצרת 

שכבה של פלטינה מיוחדת המכסה את הרשת.

רשת ברונזה

המדריך לבחירת רשת

מקרא

יוצא מן הכללמצויןטובסבירלא מיועד

הגנה 
מפני 
חרקים

עמידות
בפני חיות 
מחמד

זרימת 
אוויר

מפתחים 
גדולים

קלות 
התקנה

שקיפות

השקופה

חזקה במיוחד

אנטי אלרגנית

צפופה במיוחד

סולארית

ברונזה

עמידה לחיות
 מחמד

הצללהפרטיותעמידות
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בי די סולאר סיסטמס מערכות סולאריות בע"מ.
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