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   Możliwość doświadczania niczym niezakłóconego  
wypoczynku we własnym domu to komfort, o który każdy 
może zadbać. Odpowiednie zabezpieczenie mieszkania przed 
czynnikami zaburzającymi domowy relaks jest prostsze niż 
może się wydawać.
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    Moskitiery to system osłon okiennych zapobiegający 
przedostawaniu się do wnętrza uciążliwych owadów, 
rozmaitych zanieczyszczeń, a nawet alergizujących pył-
ków roślinnych. Specjalna siatka o optymalnej gęstości 
zatrzymuje je, przez co można otworzyć okno bez obaw 
o odwiedziny niechcianych gości z zewnątrz. Moskitiera 
mimo pełnionych funkcji nie zasłania widoku za oknem.

DOPASOWANIE
Moskitiery można dobrać do niemal każdego typu okna - od tradycyj-
nych prostokątnych, przez okna dachowe aż po balkonowe. 

KOMFORT
Osłony zabezpieczają dom przed owadami i zanieczyszczeniami, 
przez co dają poczucie komfortu i umożliwiają relaks w optymalnych 
warunkach.

WYGODA
Moskitiery nie wymagają specjalnej konserwacji na co dzień i są nie-
zwykle proste w zamontowaniu i demontażu.

DESIGN
Kolorystykę siatki i ramki moskitiery można dopasować do wyglądu 
przestrzeni okiennej i całego budynku tak, by jak najlepiej się z nimi 
komponowała.

MONTAŻ
Moskitiery, w zależności od wybranego modelu, można zamontować 
w sposób inwazyjny lub bezinwazyjny nienaruszający ramy okna ani 
elewacji.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Moskitiera chroni mieszkanie przed czynnikami zewnętrznymi, jak 
owady czy zanieczyszczenia, ale także pełni funkcję osłony antyaler-
gicznej blokującej dopływ pyłków.

ZDROWIE
Siatka antyalergiczna blokuje przenikanie najczęściej alergizujących 
pyłków. W przypadku pyłków brzozy skuteczność to 99,7%, a trawy 
aż 100%.
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Moskitiera Ramkowa Drzwiowa 
Modern Przesuwna Rolowana 

Ketra
Rolowana 
Monumo

Plisowana 
Deora

Kolor ramek

biały
RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9010 RAL 9016

brąz
RAL 8017

- -
RAL 8017 RAL 8017

-

ciemny 
brąz -

RAL 8019 RAL 8019
- -

RAL 8019

antracyt
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016

złoty dąb

orzech

Kolory siatki szary
czarny

szary
czarny

szary
czarny szary czarny szary

czarny

Siatka antyalergiczna tak tak tak nie nie nie

Montaż bezinwazyjny tak nie nie tak nie nie

Montaż inwazyjny nie tak tak tak tak tak
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     W niektórych modelach moskitier można zasto-
sować siatkę antyalergiczną wykazującą się wyso-
kimi właściwościami filtracji najpopularniejszych 
pyłków alergizujących. Siatka blokuje  przenika-
nie pyłków unoszących się w powietrzu do wnętrza.  

  Badania dotyczące skuteczności siatki w przy-
padku najpopularniejszych pyłków alergizujących 
wykazały, że w 100% blokuje ona dopływ pyłków 
trawy, w 99,7% brzozy, a w 93% pokrzywy.

SIATKA 
ANTYALERGICZNA
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   Rozwiązanie doskonale chroni przed owadami i zanie-
czyszczeniami z zewnątrz. Moskitiera idealnie przylega do 
ramy okna, co zapobiega przedostawaniu się czynników 
zewnętrznych do pomieszczenia.

   Rozwiązanie montowane jest po zewnętrznej stronie 
okna i jest całkowicie bezinwazyjne. Montaż i demontaż 
moskitiery jest niezwykle prosty i szybki.

MOSKITIERA RAMKOWA
NA KOŁNIERZ, 

NA KOŁNIERZ TYPU S
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   System osłon zewnętrznych stosowany, by ograniczyć 
dostawanie się owadów i zanieczyszczeń do wnętrza domu. 
Moskitiera drzwiowa przeznaczona jest głównie do zabez-
pieczenia drzwi balkonowych. 

     Moskitiera montowana jest w sposób inwazyjny do ramy 
okna bądź elewacji budynku. Zawiasy są wyposażone  
w system samozamykający, który ogranicza czas otwarcia 
moskitiery np. podczas wyjścia na balkon.

MOSKITIERA DRZWIOWA  
MODERN
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    Rozwiązanie stworzone z myślą o oknach balkonowych. 
Doskonale zabezpiecza wyjście na taras, balkon czy ogród 
przed owadami i zanieczyszczeniami. Osłona dostępna jest 
w wersji jedno- i dwuskrzydłowej. 

   Rozwiązanie montowane jest w sposób inwazyjny do 
ramy okna lub do elewacji budynku. Dzięki idealnemu 
przyleganiu moskitiery do ramy okna, wnętrze domu jest 
odpowiednio zabezpieczone przed niechcianymi gośćmi  
z zewnątrz.

MOSKITIERA PRZESUWNA

Typ 1S - z jednym skrzydłem Typ 1SR - z jednym skrzydłem w ramie Typ 2SR - z dwoma skrzydłami w ramie
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   System osłonowy chroniący przed owadami i zanie-
czyszczeniami. Moskitiera posiada kasetę, która umożli-
wia całkowite zwinięcie siatki. System prowadnic, hamul-
ców i blokada listwy dolnej Easy Click zapewnią idealne 
domknięcie moskitiery i brak prześwitów.

   Dostępna jest wersja moskitiery Ketra przeznaczona na 
okna dachowa. Wariant ten montowany jest inwazyjnie 
do ściany, przed wnęką okienną.

   Pozostałe wersje moskitiery montowane są w sposób  
inwazyjny lub bezinwazyjny. 

MOSKITIERA ROLOWANA 
KETRA
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MOSKITIERA DRZWIOWA  
ROLOWANA MONUMO

   Osłona zewnętrzna zapewniająca ochronę przed owa-
dami i zanieczyszczeniami. Moskitiera przeznaczona jest 
przede wszystkim do okien balkonowych. Z boku posiada 
kasetę, która umożliwia całkowite schowanie siatki, np. 
podczas wyjścia na balkon. Całość prowadzona jest przy 
pomocy łańcucha górnego i dolnego.

  Moskitiera montowana jest w sposób inwazyjny na  
zewnątrz lub wewnątrz wnęki okiennej.
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MOSKITIERA DRZWIOWA  
PLISOWANA DEORA

   Rozwiązanie przeznaczone do ochrony przed owadami  
i zanieczyszczeniami dostającymi się do wnętrza przez 
okno balkonowe. Siatka moskitiery w trakcie zsuwania 
układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym,  
przez co nie zajmuje dużej ilości miejsca. Całość wyróżnia 
estetyczny wygląd.

  Moskitierę można zamontować po zewnętrznej stronie 
okna, na zewnątrz lub wewnątrz wnęki okiennej.
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