
Moskitiery Plisowane PREMIUM

Możliwość zastosowania w każdym budynku • Wysoka jakość, solidność, piękno • Odporność na zmienne warunki atmosferyczne



Z moskitierą INSEKT SYSTEM można bez obaw pozostawić otwarte okno lub drzwi w letnie dni i wieczory, a natarczywe 
muchy oraz komary przestaną uprzykrzać życie użytkownikom pomieszczenia. 

 Wszystkie produkty wytwarzane są przez naszą firmę z najwyższą starannością i charakteryzują się wielką precyzją montażu, 
co przesądza o ich jakości, a w połączeniu z profesjonalną obsługą klienta, gwarantuje najwyższą jakość usług. 

Moskitiery plisowane to obecnie najnowocześniejszy, najbardziej funkcjonalny i trwały system ochrony przed 
insektami. Posiadają olbrzymie możliwości montażowe, zastosowana technologia umożliwia osłonę dużych 
powierzchni. Nowoczesny design oraz szeroka gama kolorystyczna sprawia ze moskitiera jest bardzo estetyczna 
i doskonale komponuje się w miejscach jej zastosowania.
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Moskitiery INSEKT SYSTEM stanowią idealne zabezpieczenie okien i drzwi przed dostawaniem się do wnętrza 
owadów i pyłków. Po ich zamontowaniu można cieszyć się z rodzinnych posiłków bez much, muszek i innych 
nieproszonych gości - nawet gdy okna są otwarte.  

Moskitiery plisowane PREMIUM

Oferowane moskitiery posiadają unikalny system płynnych przesuwów i mogą otwierać się w różnych kierunkach. Przesuwy 
pozwalają na zablokowanie moskitiery w dowolnym miejscu. Bardzo ważną opcją jest możliwość wyboru kierunku otwarcia 
moskitiery: góra-dół, na boki, centralnie, dwustronnie. System przesuwów funkcjonuje bez żadnych mechanizmów, sprężyn 
i skrzynek.

Produkt może być zastosowany w oknach, drzwiach, ale także na każdej innej powierzchni do 3,4 m wysokości 
i 6,0 m szerokości (np. ogrody zimowe, balkony, altany). Oferowane moskitiery mogą być zamontowane we wnękach 
okiennych lub bezpośrednio na ramę okna (systemy montażu).

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana tu sztywna, plisowana (składająca się harmonijkowo) siatka, podtrzymywana 
przez kilka rzędów naciągniętych linek. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania systemu do bardzo dużych 
szerokości, jednocześnie gwarantując łatwą i płynną obsługę moskitiery. Ponadto moskitiera nie ogranicza funkcjonalności 
drzwi, zaś niska prowadnica dolna nie utrudnia przechodzenia. 

Paleta barw odpowiada najpopularniejszym kolorom ram: biały, brąz, szary antracyt, złoty dąb, orzech i winchester. 
Na indywidualne zamówienie klienta możliwe jest przygotowanie profilu w każdym innym kolorze. 

Moskitiera jest trwała, można ją myć, nie zacina się i działa nawet po długim okresie nieużywania. Brak widocznych 
mechanizmów sprawia, że produkt jest bezpieczny dla dzieci.
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  Estetyczny wygląd i nowoczesna stylistyka.

 Nie ogranicza funkcjonalności drzwi. 

 Pozwala na zatrzymanie w dowolnej pozycji (składa się harmonijkowo). 

  Niska prowadnica dolna (4 mm) nie utrudnia przechodzenia. 

 Specjalnie zastosowana siatka nie zmniejszająca widoczności, 

  odporna na czynniki atmosferyczne – temperaturę, promieniowanie UV oraz deszcz.

  Kolory standardowe: biały RAL 9016, brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016.

  Powłoki drewnopodobne: złoty dąb, orzech, winchester.

 Na życzenie Klienta możemy wykonać moskitierę w dowolnym kolorze RAL 

   (malowanie proszkowe) lub Decor (powłoka drewnopodobna)

 Maksymalne wymiary: szer. 6,0m x wys. 3,4m. 

  Siatka plisowana jest wyposażona w specjalne klipsy podtrzymujące siatkę

  w razie silnego wiatru lub przeciągu.

Nie pozwól, aby owady zakłóciły Twój sen i wypoczynek. Funkcjonalne i estetyczne moskitiery  
INSEKT SYSTEM utrzymają komary i inne uciążliwe owady z daleka od Ciebie i Twojej rodziny.

Szer. min. 50 cm, max. 300 cm
Wys. min. 50 cm, max. 340 cm

Szer. min. 50 cm, max. 300 cm
Wys. min. 50 cm, max. 340 cm

Szer. min. 50 cm, max. 600 cm
Wys. min. 50 cm, max. 340 cm

Szer. min. 50 cm, max. 205 cm
Wys. min. 50 cm, max. 250 cm

winchester orzech złoty dąb

Kolory standardowe:
- biały RAL 9016
- brąz RAL 8019
- antracyt RAL 7016

Powłoki drewnopodobne:
- złoty dąb
- orzech
- winchester

biały 
RAL 9016

brąz 
RAL 8019

antracyt 
RAL 7016
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Główne zalety moskitier plisowanych PREMIUM

Rodzaje moskitier plisowanych PREMIUM

Moskitiera centralna Moskitiera pionowaMoskitiera pozioma Moskitiera dwustronna

Gama kolorystyczna profili



Siatki kolorowe (jednolite):
biały (KJ-biały), écru (KJ-écru), brąz (KJ-brąz), zielony (KJ-zielony)

KJ-biały KJ-écru KJ-brąz KJ-zielony

S-szary S-czarny

Standardowe kolory siatek:
szary (S-szary), czarny (S-czarny)

M-szary M-czarny

Siatki metalizowane:
szary (M-szary), czarny (M-czarny)

A-czarny

Siatki antyalergiczne:
czarny (A-czarny)

KM-niebieski KM-pomarańcz KM-br¹z KM-zielony

Siatki kolorowe (melanż):
niebieski (KM-niebieski), pomarańcz (KM-pomarańcz), brąz (KM-brąz), zielony (KM-zielony)
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Rodzaje siatek i tkanin PREMIUM

Systemy montażu

Maskownica 
szeroka

Maskownica 
szeroka

Profil 
bazowy

Profil 
bazowy

Maskownica wąska

Pieczątka autoryzowanego punktu sprzedaży

www.insekt-system.pl

Montaż bezpośrednio
do ramy okna

Montaż bezpośrednio
do rolety zewnętrznej

Montaż bezpośrednio
do okna typu HST

System profili do montażu frontalnego
moskitiery plisowanej PREMIUM
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