
Niepowtarzalna czerń Black Ultimate 
naszej nowej linii stylistycznej               
NERO STYLE to m.in.:

czarny matowy kolor bez odcisków palców!

ciepła ramka międzyszybowa w kolorze 
czarnym

elegancka klamka w kolorze czarnym

nowa szyba TOP-Energy o specjalnych 
właściwościach termoizolacyjnych

www.awilux.pl

MOSKITIERA
 DRZWIOWA TYP 2 I TYP 2_H nowa generacja drzwi podnoszono-przesuwnych 

z aluminium o doskonałych parametrach technicznych

DRZWI WEJŚCIOWE AWIDOOR
Bo liczy się dobre wejście!

*w przypadku moskitiery drzwiowej 
z dolnym profilem „h” wysokość wynosi 192 mm

170*



SIATKI

DOSTĘPNE KOLORY 

      OKLEINY (DOPŁATA)     RENOLITSTANDARD                     RAL                   

SAMOZAMYKACZE 
(DOPŁATA)

ZAWIASY ALUMINIOWE

MALOWANIE (DOPŁATA) 
- NA ZAPYTANIE

biały
brąz
srebrny
antracyt
bazaltowy szary

złoty dąb
orzech
mahoń
winchester
dąb bagienny

biały
brąz
srebrny (szary)
antracyt
czarny

biały
brąz
srebrny (szary)
antracyt

standard: czarny

inne:
szary
aluminiowa (za dopłatą)

UWAGA: 
z wyłączeniem 
kolorów 
perłowych,
metalizowanych,
fluorescencyjnych

9003
8017
9006
7016
7012

2178001
2178007
2065021

49240 (cova)
2052089

RAL

PROFILE EKSTRUDOWANE / SZPROSY

OPIS PRODUKTU: 

profil aluminiowy ekstrudowany

siatka wykonana z włókna szklanego standardowo w kolorze czarnym

narożnik aluminiowy wewnętrzny

moskitiera standardowo wyposażona w szczotkę obwiedniową, listwę magnetyczną i zawiasy 
aluminiowe

standardowo wypełnienie dolne o wysokości 170 mm (wymiar stały)

szpros z uchwytem wewnętrznym o wysokości 66 mm - montowany na wysokości 967mm do osi 
(możliwość regulacji)

moskitiera drzwiowa bez szprosu lub wypełnienia dolnego wykonywana bez gwarancji na wyraźne 
życzenie klienta

strona mocowania zawiasów określana jest przy widoku od zewnątrz

Max. całkowite wymiary moskitiery:
2szer. 1300 mm, wys. 2300 mm; powierzchnia 2,76 m

Typ 2_H: z dolnym profilem "h”

moskitiera wyposażona dodatkowo w dolny profil "h” - dedykowany do konstrukcji z progiem

w przypadku zastosowania w moskitierze profilu "h" wysokość zamówieniowa podawana jest wraz                 
z profilem i szczotką (22 mm)

PARAMETRY TECHNICZNE
DLA DRZWI O WYMIARACH 4000X2450 MM

AWISlide A 180                           

AWISlide A 180 Panoramic                 

AWISlide A 180 HI                           

AWISlide A 180 HI Panoramic        

0,94
0,81
0,85
0,77

SYSTEM                            TERMIKA                UW

standard

standard

docieplony

docieplony

4000 MM

U = 0,77w
AWISlide A 180 HI 
– (High Insulation) Panoramic

U = 0,81w
AWISlide A 180 Panoramic 
– docieplenie standard

24
50

 M
M

U = w
AWISlide A 180 – docieplenie standard

U = 0,85w
AWISlide A 180 HI 
– (High Insulation)

MOSKITIERA DRZWIOWA - Typ 2 i Typ 2_H



TYP MONTAŻU / POMIAR

profil dolny "h"  (Typ2_H)
(konstrukcje z progiem)

Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 9
info@awilux.pl, www.awilux.pl


