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Moskitiery plisowane

Moskitiera plisowana Luxia

System moskitiery plisowanej Luxia to najnowocześniejszy 
system w naszej ofercie. Został zaprojektowany z myślą o 
zapewnieniu oszczęsności miejsca. Produkt ten dosjonale 
nadaje się do montażu na dużych drzwiach tarasowych oraz 
we wnękach balkonowych. 
Cechą charakterystyczną tego produktu jest zastosowanie 
specjalnej plisowanej siatki, która podczas zamykania układa 
się w harmonijkę i chowa w pro�lu bocznym. Tym samym 
moskitiera zajmuje niewiele miejsca pozwalając w optymalny 
sposób wykorzystać powierzchnię przeszklenia.
Co istotne w żadnym stopniu nie pogarsza ona 
funkcjonalności drzwi, ani nie ogranicza widoczności na 
zewnątrz gdy jest schowana.
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Biuro handlowe:

System Luxia charakteryzuje się niezwykle płynnym 
przesuwem, co sprawia, że jego użytkowanie jest 
bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu sił. 
Ponadto budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie 
jej w dowolnej pozycji. Zaletą tego rozwiązania jest 
także niski próg, który nie utrudnia w żaden sposób 
swobodnego przechodzenia.
Konstrukcja wykonana jest z ekstrudowane aluminium, 
dzięki czemu jest trwała i wytrzymała na działanie 
czynników atmosferycznych.

Może być ona wykonana w kilku warianach:
- Pojedyncza
- Podwójna
- Narożna
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MOSKITIERY

Moskitiery okienne ramkowe na kołnierz Molia
System moskitier ramkowych stanowi doskonałe zabezpieczenie pomieszczeń 
przed insektami. System umożliwia współpracę z większością pro�li okiennych i 
jest montowany na ramie okna bez jakiejkolwiek ingerencji w stolarkę okienną.
Pro�l wykonany jest z mocnego ekstrudowanego pro�lu aluminiowego o 
nowoczesnym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.

Moskitiery drzwiowe otwierane Design

! Moskitiery drzwiowe przesuwne

! Moskitiery dachowe rolowane  

System moskitiery drzwiowej otwieranej doskonale zabezpiecza 
wnętrze pomieszczeń przed dostępem owadów jednocześnie 
idealnie współpracując z drzwiami balkonowymi.
Pro�l ramy wykonany jest z bardzo mocnego kształtownika 
aluminiowego o nowoczesnym zaokrąglonym kształcie, który 
doskonale komponuje się z obecnie stosowanymi ramami 
okiennymi
Drzwi posiadają zawiasy samodomykające, szczotkę dociskową oraz 
magnes,

System moskitiery drzwiowej przesuwnej chroni wnętrze pomieszczeń 
przed insektami i ma zastosowanie do dużych, przeszklonych wnękach 
balkonów, tarasów oraz ogrodów zimowych. Skrzydło moskitiery 
przesuwa się pomiędzy dolną, a górną szyną jezdną.
Drzwi mogą być wykonane w wersji z jednym lub dwoma skrzydłami 
przesuwnymi.
Pro�le ramy oraz szyn wykonane są z mocnego ekstrudowane pro�lu 
aluminiowego o nowoczesnym kształcie pokrytego powłoką 
charakteryzującą się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie 
czynników atmosferycznych. Ksztalt pro�lu głównego eliminuje 
konieczność stosowania dodatkowych uchwytów.

Dostępne kolory moskitier!

biały ciemny brąz szary antracyt

złoty dąb orzech

System moskitiery zwijanej to doskonałe i niezwykle 
szczelne rozwiązanie zabezpieczające wnętrze przed 
obecnością insektów z możliwością zamykania i otwierania 
w dowolnej chwili.
System Alu-Click sprawia, że jej użytkowanie jest bardzo 
proste i nie wymaga dużego nakładu sił.
Konstrukcja wykonana jest z ekstrudowanego aluminium 
pokrytego powłoką lakierniczą w wielu najbardziej 
popularnych kolorach.
System ten to bardzo estetyczne i nowoczesne 
rozwiązanie, które dzięki swojej konstrukcji i prostocie 
obsługi jest idealnym rozwiązaniem do okien dachowych

winchester

Mechanizm Alu-Click

Rodzaje siatek

- Siatka z włókna szklanego: charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, 
odpornością na działanie promieni UV oraz warunki pogodowe. Siatka ta 
ma dobrą przepuszczalność powietrza i przezierność na poziomie 47%.
- Siatka antyalergiczna: wykonana z poliestru z myślą o maksymalnym 
zapobieganiu przedostawania się pyłków do wnętrza pomieszczenia. 
Charakteryzuje się przeziernością na poziomie 45%. 
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