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MOSKITIERA OKIENNA
STAŁA Z NAROŻNIKIEM 
ZEWNĘTRZNYM
Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej.
Rama moskitiery jest łączona za pomocą narożników zewnętrznych PCV.
System umożliwia współpracę z większością profili okiennych. 

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest 
z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, 
pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna wysokość:

1 500 mm

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka standardowa profili ramy:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, antracyt

szary, czarny

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka

1. Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.

Uwagi:
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MOSKITIERA OKIENNA
STAŁA Z NAROŻNIKIEM 
WEWNĘTRZNYM
Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej.
Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych 
skręcanych. System umożliwia współpracę z większością profili okiennych. 

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest 
z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, 
pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna wysokość:

1 500 mm

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka standardowa profili ramy:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, antracyt

szary, czarny

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka

1. Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.

Uwagi:
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W przypadku zabudowania ramy okna odległość między ościeżem a brzegiem ramy powinna wynosić min. 5 mm.
Przykład jest zaprezentowany na schemacie 2.

schemat  1

technika mocowania

min. 5 mm

schemat  2

MOSKITIERY OKIENNE STAŁE

zaczep moskitiery

rama okna (mm)

rama okna

Dobieranie zaczepów do moskitiery

3 mm
W celu dobrania zaczepu o odpowiedniej wysokości należy zmierzyć grubość ścianki profilu 
okiennego (patrz rysunek: rama okna).

Od podanej wartości należy odjąć 9 mm.

Wynik odejmowania pozwoli dobrać odpowiednią wysokość zaczepu.

9 mm

15mm

6 mm

12 mm

Wysokość zaczepu
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montaż na ramie okna
MOSKITIERY OKIENNE STAŁE
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Informacje techniczne

1. Narożnik zewnętrzny PCV

3.  Profil główny

2.  Siatka moskitiery

4.  Uszczelka moskitiery

8.  Uchwyt montażowy

6.  Profil wzmacniający

5.  Zaczep moskitiery

7.  Trzpień profilu wzmacniającego

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ
STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM 
ZEWNĘTRZNYM
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Informacje techniczne

1. Narożnik wewnętrzny aluminiowy

3.  Profil główny

2.  Siatka moskitiery

4.  Uszczelka moskitiery

6.  Uchwyt montażowy

5.  Zaczep moskitiery

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ
STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM 
WEWNĘTRZNYM
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MOSKITIERA
DRZWIOWA

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej. 
Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych 
skręcanych. W połowie wysokości moskitiery jest umocowany profil łączący 
powodujący usztywnienie konstrukcji.

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest bezpośrednio do ramy drzwiowej  
lub ościeży za pośrednictwem zawiasów z samodomykaczem, których prosta 
konstrukcja pozwala regulować napięcie sprężyny za pomocą klucza imbusowego.
Znajdująca się w dolnej części skrzydła płyta wypełniająca chroni siatkę przed 
uszkodzeniem podczas otwierania.

Moskitiera jest zaopatrzona w uszczelkę szczotkową na obwodzie ramki.

Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego  
o nowoczesnym zaokrąglonym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna powierzchnia:

Maksymalna wysokość:

1 200 mm

2.4 m²

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka standardowa profili ramy:

Kolorystyka płyty wypełniającej:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, antracyt

biały, ciemny brąz, antracyt, złoty dąb, orzech

szary, czarny

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka

1. Płyta wypełniająca dostępna za dopłatą.

Uwagi:
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Informacje techniczne

1. Narożnik wewnętrzny aluminiowy

3.  Profil główny wraz z uszczelkami

2.  Siatka moskitiery drzwiowej

4.  Profil łączący / wzmacniający wraz z uszczelkami

8.  Magnes do zatrzaskiwania i pełnego zamknięcia 
 drzwi moskitiery

6.  Płyta wypełniająca

5.  Zawias moskitiery ze sprężyną

7.  Uchwyt do otwierania

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY
DRZWIOWEJ
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technika mocowania
MOSKITIERY DRZWIOWE

Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie w zestawie z oknem

Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie we wnęce

montaż na ramie okna

montaż na ścianie

montaż na ramie okna we wnęce

montaż na ścianie we wnęce
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POMIAROWANIE

Montaż ramki moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie we wnęce

Pomiarowanie moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie w zestawie z oknem

Wymiarami potrzebnymi do zlecenia produkcji są szerokość i wysokość moskitiery.

min. 12 mm min. 22,5 mm
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43-180 Orzesze
ul. Mikołowska 129

tel.: 32 32 36 400, 32 32 15 750
fax: 32 32 36 420
e-mail: info@mirola.com.pl

tel.: 32 32 36 443, 32 32 36 451
fax: 32 32 36 458
e-mail: bramyrolety@mirola.com.pl
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Dział Obsługi Klienta

www.mirola.pl


