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SYSTEMY MOSKITIER
Możliwość zastosowania w każdym budynku • Wysoka jakość, solidność, piękno • Odporność na zmienne warunki atmosf eryczne
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Moskitiery INSEKT SYSTEM stanowi¹ idealne zabezpieczenie okien i drzwi przed dostawaniem siê do wnêtrza owadów
i py³ków. Po ich zamontowaniu mo¿na cieszyæ siê z rodzinnych posi³ków bez much, muszek i innych nieproszonych goœci nawet gdy okna s¹ otwarte.
Z moskitier¹ INSEKT SYSTEM mo¿na bez obaw pozostawiæ
otwarte okno lub drzwi w letnie dni i wieczory, a natarczywe
muchy oraz komary przestan¹ uprzykrzaæ ¿ycie u¿ytkownikom
pomieszczenia.
Wszystkie produkty wytwarzane s¹ przez nasz¹ firmê
z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i charakteryzuj¹ siê wielk¹ precyzj¹
monta¿u, co przes¹dza o ich jakoœci, a w po³¹czeniu
z profesjonaln¹ obs³ug¹ klienta, gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ
us³ug.

Moskitiery plisowane
Moskitiery plisowane to obecnie
najnowoczeœniejszy, najbardziej funkcjonalny
i trwa³y system ochrony przed insektami.
Posiadaj¹ olbrzymie mo¿liwoœci monta¿owe,
zastosowana technologia umo¿liwia os³onê
du¿ych powierzchni.
Nowoczesny design oraz szeroka gama
kolorystyczna sprawia ze moskitiera jest bardzo
estetyczna i doskonale komponuje siê
w miejscach jej zastosowania.

Oferowane moskitiery posiadaj¹ unikalny system
p³ynnych przesuwów i mog¹ otwieraæ siê w ró¿nych
kierunkach. Przesuwy pozwalaj¹ na zablokowanie
moskitiery w dowolnym miejscu. Bardzo wa¿n¹
opcj¹ jest mo¿liwoœæ wyboru kierunku otwarcia
moskitiery: góra-dó³, na boki, centralnie,
dwustronnie. System przesuwów funkcjonuje
bez ¿adnych mechanizmów, sprê¿yn i skrzynek.

rzêdów naci¹gniêtych linek. Takie rozwi¹zanie daje mo¿liwoœæ
zastosowania systemu do bardzo du¿ych szerokoœci, jednoczeœnie
gwarantuj¹c ³atw¹ i p³ynn¹ obs³ugê moskitiery. Ponadto moskitiera nie
ogranicza funkcjonalnoœci drzwi, zaœ niska prowadnica dolna nie
utrudnia przechodzenia.

Produkt mo¿e byæ zastosowany w oknach,
drzwiach, ale tak¿e na ka¿dej innej powierzchni do
3 m wysokoœci i 5 m szerokoœci (np. ogrody zimowe,
balkony, altany). Oferowane moskitiery mog¹ byæ
zamontowane we wnêkach okiennych
lub bezpoœrednio na ramê okna (systemy monta¿u).

Paleta barw odpowiada najpopularniejszym kolorom ram: bia³y, br¹z,
szary antracyt, z³oty d¹b, orzech i winchester. Na indywidualne
zamówienie klienta mo¿liwe jest przygotowanie profilu w ka¿dym innym
kolorze.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zastosowana
t u s z t y w n a , p l i s owa n a ( sk ³ a d a j ¹ c a s i ê
harmonijkowo) siatka, podtrzymywana przez kilka

Moskitiera jest trwa³a, mo¿na j¹ myæ, nie zacina siê i dzia³a nawet
po d³ugim okresie nieu¿ywania. Brak widocznych mechanizmów
sprawia, ¿e produkt jest bezpieczny dla dzieci.
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G³ówne zalety moskitier plisowanych
· Estetyczny wygl¹d i nowoczesna stylistyka.
· Nie ogranicza funkcjonalnoœci drzwi.
· Pozwala na zatrzymanie w dowolnej pozycji (sk³ada siê
harmonijkowo).
· Niska prowadnica dolna (10 mm) nie utrudnia przechodzenia.
· Specjalnie zastosowana siatka nie zmniejszaj¹ca widocznoœci,
odporna na czynniki atmosferyczne – temperaturê,
promieniowanie UV oraz deszcz.
· Kolory standardowe: bia³y RAL 9016, br¹z RAL 8019, antracyt
RAL 7016.
· Pow³oki drewnopodobne: z³oty d¹b, orzech, winchester.
· Na ¿yczenie Klienta mo¿emy wykonaæ moskitierê w dowolnym
kolorze RAL (malowanie proszkowe) lub Decor (pow³oka
drewnopodobna)
· Maksymalne wymiary: szer. 5,0m x wys. 3,0m.

Nie pozwól, aby owady zak³óci³y Twój sen i wypoczynek. Funkcjonalne i estetyczne moskitiery
INSEKT SYSTEM utrzymaj¹ komary i inne uci¹¿liwe owady z daleka od Ciebie i Twojej rodziny.

Rodzaje moskitier
Moskitiera pozioma

Szer. min. 50 cm, max. 250 cm
Wys. min. 50 cm, max. 300 cm

Moskitiera dwustronna

Szer. min. 50 cm, max. 250 cm
Wys. min. 50 cm, max. 300 cm

Moskitiera centralna

Moskitiera pionowa

Szer. min. 50 cm, max. 500 cm
Wys. min. 50 cm, max. 300 cm

Szer. min. 50 cm, max. 150 cm
Wys. min. 50 cm, max. 250 cm

Gama kolorystyczna profili
bia³y
RAL 9016

br¹z
RAL 8019

antracyt
RAL 7016

winchester

orzech

z³oty d¹b

Kolory standardowe:
- bia³y RAL 9016
- br¹z RAL 8019
- antracyt RAL 7016

Pow³oki drewnopodobne:
- z³oty d¹b
- orzech
- winchester

Moskitiery plisowane
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RODZAJE SIATEK I TKANIN
Standardowe kolory siatek:
szary (S-szary), czarny (S-czarny)

S-szary

S-czarny

Siatki metalizowane:
szary (M-szary), czarny (M-czarny)
Dop³ata do siatek metalizowanych - 10 % do cen podanych w cenniku

M-szary

M-czarny

Siatki kolorowe (jednolite):
bia³y (KJ-bia³y), écru (KJ-écru), br¹z (KJ-br¹z), zielony (KJ-zielony)
Dop³ata do siatek kolorowych (jednolitych) - 10 % do cen podanych w cenniku

KJ-bia³y

KJ-écru

KJ-br¹z

KJ-zielony

Siatki kolorowe (melan¿):
niebieski (KM-niebieski), pomarañcz (KM-pomarañcz), br¹z (KM-br¹z), zielony (KM-zielony)
Dop³ata do siatek kolorowych (melan¿) - 25 % do cen podanych w cenniku

KM-niebieski

KM-pomarañcz

KM-br¹z

KM-zielony

Tkaniny (plisy montowane wewn¹trz):
czarny (T-czarny), br¹z (T-br¹z), czerwony (T-czerwony), ¿ó³ty (T-¿ó³ty), niebieski (T-niebieski), szary (T-szary)

T-czarny

T-br¹z
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T-czerwony

T-¿ó³ty

T-niebieski

T-szary
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SYSTEMY MONTA¯U
Monta¿ bezpoœrednio do muru.
L

Monta¿ bezpoœrednio do ramy okiennej z profilem do monta¿u frontalnego (dodatkowym 25x25 mm).

Monta¿ bezpoœrednio do rolety zewnêtrznej z profilem do monta¿u frontalnego (dodatkowym 25x25 mm).

Monta¿ bezpoœrednio do ramy okiennej z profilem do monta¿u frontalnego (bazowym + maskownic¹).
Maskownica szeroka

Profil bazowy

W przypadku monta¿u bezpoœrednio do ramy okiennej istnieje mo¿liwoœæ zastosowania profili
do monta¿u frontalnego (bazowego + maskownic) zamiast profilu dodatkowego 25x25 mm.

Maskownica szeroka

UWAGA!
W przypadku monta¿u bezpoœrednio do oœcie¿nicy lub bezpoœrednio do rolety
zewnêtrznej pomiar powinien uwzglêdniaæ profile do monta¿u frontalnego, w których
osadzona jest moskitiera plisowana.
Profil bazowy
Maskownica w¹ska

Moskitiery plisowane
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MOSKITIERY RAMKOWE PRZESUWNE
n System moskitiery ramkowej przesuwnej ma zastosowanie

w du¿ych, przeszklonych wnêkach balkonów, tarasów oraz
ogrodów zimowych.
n Skrzyd³o moskitiery przesuwa siê pomiêdzy górn¹, a doln¹
szyn¹ jezdn¹. W dolnej czêœci zastosowana jest rolka jezdna
z mechanizmem, umo¿liwiaj¹cym p³ynn¹ regulacjê k¹ta
pochylenia ka¿dego ze skrzyde³. Szeroki wybór szyn jezdnych
pozwala na monta¿ moskitiery w ró¿nych wariantach,
na wszystkich typach okien i drzwi. Gwarantuje tak¿e
bezkolizyjn¹ wspó³pracê z roletami zewnêtrznymi.
n Kszta³t profilu moskitierowego eliminuje koniecznoœæ
stosowania dodatkowych uchwytów. W systemie
wykorzystano hamulec spowalniaj¹cy ruch skrzyd³a
w krañcowym po³o¿eniu oraz zderzak, zapobiegaj¹cy
uderzeniu ramy moskitiery w szynê jezdn¹.

Mo¿liwoœæ monta¿u moskitiery w uk³adzie
trzyrzêdowym.

Prowadzenie skrzyd³a - jego celem jest
pozycjonowanie oraz jednoczesne
zabezpieczenie skrzyd³a przed wypadniêciem.

Mo¿liwe warianty moskitier
ramkowych przesuwnych

GRUPA I
ź 1 skrzyd³o
ź rama pojedyncza

Rama i skrzyd³o moskitiery
montowane s¹ za pomoc¹
naro¿ników wewnêtrznych,
które cechuje trwa³oœæ i estetyka
wykonania.

GRUPA II
ź 2 skrzyd³a
ź rama pojedyncza

GRUPA III
ź 2 skrzyd³a
ź rama podwójna

Ka¿de skrzyd³o moskitiery doszczelnione jest
uszczelkami szczotkowymi.

Gama kolorystyczna profili
Kolory standardowe:
- bia³y RAL 9016
- br¹z RAL 8019
- antracyt RAL 7016

Pow³oki drewnopodobne:
- z³oty d¹b
- orzech
bia³y
RAL 9016
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br¹z
RAL 8019

antracyt
RAL 7016

orzech

z³oty d¹b
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MOSKITIERY OTWIERANE
Zawias z samodomykaczem to prosta regulacja napiêcia sprê¿yny za pomoc¹
klucza imbusowego. Istnieje mo¿liwoœæ przykrêcenia zawiasu w dwóch
p³aszczyznach. Zastosowane rozwi¹zanie chronione jest patentem.

Moskitiera wyposa¿ona jest w estetyczny i ergonomiczny uchwyt, profil
³¹cz¹cy montowany za pomoc¹ p³¹czenia zatrzaskowego.Dziêki temu,
w szybki i prosty sposób mo¿na zwiêkszyæ powierzchniê jednego skrzyd³a.

£awy sposób monta¿u ramki moskitiery przy u¿yciu naro¿nika wewnêtrznego
wraz z wkrêtami dociskowymi.

P³yta wype³niaj¹ca znajduje siê w dolnej czêœci skrzyd³a. Jej zadaniem
jest ochrona siatki przed uszkodzeniem podczas otwierania.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia moskitiery
otwieranej w ramie z zawiasami aluminiowymi.
n System moskitiery ramkowej otwieranej stanowi doskona³e

zabezpieczenie drzwi balkonowych.
n Profil ramy moskitiery posiada zaokr¹glony, nowoczesny kszta³t, który

doskonale komponuje siê z obecnie stosowanymi ramami okiennymi.
Rama moskitiery ³¹czona jest za pomoc¹ naro¿ników wewnêtrznych
aluminiowych, co w znaczny sposób usztywnia ca³¹ konstrukcjê.
n Dodatkowe wzmocnienie, montowane poprzez po³¹czenie
zatrzaskowe, umo¿liwia wykonanie ramy o wiêkszych gabarytach.
Sama moskitiera montowana jest do ramy okiennej lub oœcie¿y za
poœrednictwem zawiasów, które posiadaj¹ opatentowany, bardzo
prosty w obs³udze system napiêcia wstêpnego samodomykacza. Na
ca³ym obwodzie ramy umieszczona jest uszczelka szczotkowa,
dodatkowo zabezpieczaj¹ca pomieszczenie przed niekorzystnymi
czynnikami zewnêtrznymi.
n W standardowym zestawie moskitiera wyposa¿ona jest w uchwyt do
otwierania oraz magnes utrzymuj¹cy j¹ w pozycji zamkniêtej. W dolnej czêœci skrzyd³a mo¿na zamontowaæ p³ytê wype³niaj¹c¹, która
podczas otwierania moskitiery, chroni siatkê przed uszkodzeniem.

Gama kolorystyczna profili
Kolory standardowe:
- bia³y RAL 9016
- br¹z RAL 8019
- antracyt RAL 7016

Pow³oki drewnopodobne:
- z³oty d¹b
- orzech
bia³y
RAL 9016

br¹z
RAL 8019

antracyt
RAL 7016

orzech

z³oty d¹b

Moskitiery otwierane
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MOSKITIERY OKIENNE RAMKOWE
Oferujemy najwy¿szej jakoœci moskitiery okienne, sk³adaj¹ce siê z siatki wykonanej z w³ókna szklanego
oraz aluminiowej ramki. Produkty naszej produkcji to niezwykle estetyczne i trwa³e rozwi¹zanie, skutecznie
chroni¹ce przed owadami, insektami, a nawet py³kami roœlin.
Moskitiera sta³a doskonale sprawdza siê w oknach, które otwierane s¹ wy³¹cznie w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza. Nie ogranicza
widocznoœci w œwietle okna i stanowi jego integraln¹ czêœæ.
Oferowane moskitiery nadaj¹ siê do monta¿u we wszystkich systemach stolarki okiennej, tak z PCV jak i drewnianej. Prosty i pewny
sposób mocowania ramki na ca³ym jej obwodzie za pomoc¹ uchwytów obrotowych, bez naruszania struktury ramy okiennej sprawia,
¿e zamontowana w oknie podwy¿sza jego funkcjonalnoœæ i chroni skutecznie nasze pomieszczenia przed owadami.

Gama kolorystyczna profili oraz rodzaje ramek
Kolory standardowe:
- bia³y RAL 9016
- br¹z RAL 8019
- antracyt RAL 7016

Okleiny Renolit - jednostronne:
- z³oty d¹b
- orzech
bia³y
RAL 9016

br¹z
RAL 8019

antracyt
RAL 7016

orzech

Rodzaje ramek:
- z naro¿nikiem widocznym zewnêtrznym
- z naro¿nikiem niewidocznym wewnêtrznym (k¹t 45 stopni)
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