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Informacje techniczne

MOSKITIERY PLISOWANE
System ten doskonale nadaje się do montażu na drzwiach tarasowych oraz we
wnękach balkonowych o szerokości nawet do 4 metrów. Specjalna plisowana siatka,
która podczas zamykania układa się w harmonijkę i ukryta jest w profilu bocznym,
zajmuje niewiele miejsca w świetle otworu.
Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium dzięki czemu jest
wytrzymała na działanie czynników atmosferycznych, a dodatkowo można
ją polakierować na dowolny kolor z palety RAL.
System moskitier plisowanych został zaprojektowany tak, aby bezkolizyjnie
współpracował z systemami rolet SLK 45, GK-R, GK-P i UPK 90,
przy zastosowaniu prowadnicy PPMO 53.

Podstawowe Informacje techniczne
Kolorystyka elementów moskitiery

biały, ciemny brąz, brązowy, antracyt, złoty dąb, orzech, RAL

Kolorystyka siatki moskitiery

czarny, szary

Kolorystyka prowadnicy PPMO 53

biały, srebrny, ciemny brąz, antracyt, złoty dąb (termodruk),
orzech (termodruk), RAL

Dopuszczalna szerokość moskitiery
Minimalna szerokość moskitiery
Maksymalna szerokość moskitiery

Dopuszczalna wysokość moskitiery
800 mm
4 000 mm

Minimalna wysokość moskitiery

1 920 mm

Maksymalna wysokość moskitiery

2 700 mm

B

Montaż moskitiery we wnęce
z roletą na mur

Montaż moskitiery
we wnęce

Montaż moskitiery
na mur

MOŻLIWE SPOSOBY MONTAŻU MOSKITIER PLISOWANYCH
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ZALETY

Trwała i wytrzymała konstrukcja
wykonana z ekstrudowanego aluminium

Montaż moskitiery
z roletą we wnęce

Montaż moskitiery
z roletą na mur

Swobodne przechodzenie dzięki
zastosowaniu niskiego progu

Uniwersalny uchwyt pozwala na
łatwe użytkowanie moskitiery
zarówno dzieciom jak i dorosłym
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POMIAROWANIE
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Pomiarowanie moskitiery plisowanej MPH na ścianie
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- szerokość moskitiery
- szerokość wnęki

H=B

45

Montaż ramki moskitiery plisowanej MPH we wnęce
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- wysokość moskitiery
- wysokość wnęki
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POMIAROWANIE
Pomiarowanie moskitiery plisowanej MPH

S

H

H - wysokość wnęki
S - szerokość wnęki
MONTAŻ NA MUR
Wysokość moskitiery: H + 45 mm
Szerokość moskitiery: S + 90 mm
MONTAŻ WE WNĘCE
Wysokość moskitiery: H
Szerokość moskitiery: S
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