
MOSKITIERA
PLISOWANA

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

nowa generacja drzwi podnoszono-przesuwnych 
z aluminium o doskonałych parametrach technicznych

DRZWI WEJŚCIOWE AWIDOOR
Bo liczy się dobre wejście!



OPIS PRODUKTU: 

MOSKITIERA PLISOWANA 

siatka moskitiery napinana przy pomocy specjalnych sznurków, wykonana jest z wysokiej jakości 
tworzywa PET 

budowa modułowa pozwala składać moskitierę w system jedno lub dwuskrzydłowy (kierunki zsuwania 
moskitiery: do środka lub na jedną stronę)

lekkie i stabilne prowadzenie moskitiery 

niskoprogowa konstrukcja (szyna dolna o wysokości 4 mm), niwelująca barierę m.in. dla osób starszych  
i niepełnosprawnych 

konstrukcja wykonana z aluminium, odporna na czynniki atmosferyczne oraz wysokiej jakości 
materiały, dające gwarancję trwałości produktu 

łatwy demontaż części ruchomej moskitiery pozwala na szybkie wypięcie pakietu i zabezpieczenie go 
w okresie posezonowym

siatka dostępna wyłącznie w kolorze czarnym 

moskitiery w kolorze białym, bieli kremowej, brązowym, antracytowym, anoda silver i pozostałe                 
z palety RAL są wyposażone w dodatki w kolorze czarnym

możliwość wykonania moskitiery plisowanej z futryną wg indywidualnej kalkulacji

Min. szerokość moskitiery: 500 mm

Uwaga: w moskitierze Typ 1 - wysokość moskitiery musi być większa o co najmniej 200 mm od jej 
szerokości

TYP MONTAŻU / POMIAR:

Moskitiera plisowana 
bez futryny

montaż: wnęka okienna

Wymiar zamówieniowy (mm) = (szerokość B) x (wysokość H)

PARAMETRY TECHNICZNE
DLA DRZWI O WYMIARACH 4000X2450 MM

AWISlide A 180                           

AWISlide A 180 Panoramic                 

AWISlide A 180 HI                           

AWISlide A 180 HI Panoramic        
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0,81
0,85
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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)



TYPY MOSKITIER PLISOWANYCH

SIATKI

DOSTĘPNE KOLORY 

      OKLEINY (DOPŁATA)     RENOLITSTANDARD                     RAL                   

ELEMENTY Z PCV

MALOWANIE (DOPŁATA) 
- NA ZAPYTANIE

biały
biel kremowa
brąz
antracyt
anoda silver
bazaltowy szary

złoty dąb
orzech
winchester

czarneczarny

UWAGA: 
z wyłączeniem 
kolorów 
perłowych,
metalizowanych,
fluorescencyjnych

9003
9001
8017
7016

7012

2178001
2178007

49240 (cova) RAL

PROFILE EKSTRUDOWANE / SZPROSY



MAKSYMALNE WYMIARY

SZEROKOŚĆ PAKIETUAWISlide A 180 HI

AWISlide A 180 HI Panoramic

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

Po zsunięciu moskitiery może wystąpić prześwit 
pomiędzy profilami o szerokości 20 mm wynikający 
ze sprężynowania złożonej siatki.

TYP                               max szerokość (mm)                max wysokość (mm)

SZEROKOŚĆ 
MOSKITIERY (MM)

SZEROKOŚĆ PAKIETU PO ZSUNIĘCIU (MM) - x

TYP 1                        TYP 2A                        TYP 2B
SIATKI        

ELEMENTY Z PCV  

czarna

1

2A, 2B

1900

3800

2600

2600

500 - 960

961 - 1300

1301 - 1600

1601 - 1900

1901 - 2600

2601 - 3800

115

125

125 x 2                            250


