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MOSKITIERY ‒ Komfort i ochrona

Podczas wentylacji naszych pomieszczeń oprócz pożądanej 
bryzy świeżego powietrza, narażeni jesteśmy niestety 
na dodatkowych nieproszonych gości takich jak: owady, 
pyłki, liście a nawet małe gryzonie. Aby zapewnić komfort 
i ochronę przed takimi intruzami, warto pamiętać aby się 
przed nimi zabezpieczyć.
Moskitiery Rojaflex zainstalowane wczesną wiosną, dosko-
nale spełnią swą rolę aż do późnej jesieni.

Zalety naszych moskitier

• siatka odporna na warunki atmosferyczne
• materiały łatwo zmywalne
• produkt na wymiar
• profile aluminiowe malowane proszkowo
• możliwość lakierownia profili według standardowej 

palety RAL, lub kolorów drewnopodobnych orzech, 
złoty dąb (lakierowanie strukturalne)



Moskitiery rolowane dostępne zarówno w wersji po-
ziomej stosowane do okien, jak i w wersji pionowej 
stosowane do drzwi.
Wzmocniona siatka z włókna szklanego oferuje długo-
trwałą odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
Siatka moskitiery rolowanej dostępna w kolorze szarym, 
profile aluminiowe  lakierowane proszkowo w kolorach: 
biały, ciemny brąz, srebrny, naturalny.

Maksymalne wymiary:
• okienna szer. 1600 mm x wys. 2500 mm
• drzwiowa pojedyncza szer. 1400 mm x wys. 2600 mm
• drzwiowa podwójna szer. 2800 mm x wys. 2600 mm

Moskitiery przesuwne umożliwiają stosowanie różno-
rodnych kombinacji: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, 
trzyskrzydłowe, szczególnie praktyczne w zastosowaniu 
dla dużych drzwi tarasowych.
Siatka z włókna szklanego odporna na wszelki wpływ  
warunków atmosferycznych
Siatka moskitiery rolowanej dostępna w kolorze szarym,  
profile aluminiowe lakierowane proszkowo dostępne  
w kolorach: biały, ciemny brąz, antracyt, orzech, złoty dąb  
oraz dostępne według palety RAL standard.

Maksymalne wymiary dla pojedynczej ramy:
• szer. 1500 mm x wys. 2500 mm – bez szprosu 
• szer. 2000 mm x wys. 2500 mm – ze szprosem

Moskitiera drzwiowa dostępna z futryną lub bez futryny.
Kierunek obrotu drzwi lewy lub prawy według indy-
widualnej potrzeby. 
Profile aluminiowe tłoczone, malowane proszkowo 
w kolorach: biały, ciemny brąz, antracyt, orzech, złoty 
dąb oraz dostępne według palety RAL standard.
Wzmocniona siatka z włókna szklanego odporna na 
warunki atmosferyczne w kolorze: szarym lub czarnym.

Maksymalne wymiary:
• ze szprosem  

1500 mm x 2500 mm
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Moskitiery plisowane
Moskitiery przesuwne

Moskitiera plisowana może być stosowana zarówno 
do drzwi, jak również do okien. 
Jest to szczególnie oszczędny wariant w zapotrze-
bowaniu miejsca, dzięki technologi zsuwaniu zakła-
dek wzmocnionej podwójnej siatki w odpowiednio 
ukształtowany profil z tłoczonego aluminium.
Siatka moskitiery plisowanej dostępna 
w kolorze czarnym, profile aluminiowe 
malowane proszkowo dostępne w kolorze 
białym i ciemny brąz.

Maksymalne wymiary: 
• okienna szer. 1500 mm x wys. 1600 mm
• drzwiowa szer. 1600 x wys. 2350 mm

Moskitiera ramkowa nadaje się szczególnie dla okien 
otwieranych do wewnątrz w celu cyrkulacji powietrza 
w mieszkaniu. Montowana w prosty sposób na ramie 
okna poprzez bezinwazyjne uchwyty obrotowe.
Specjalnie profilowany wraz z zakładką profil moskitiery 
ramkowej, pozwala na  doskonałe przyleganie moskitiery 
do ramy okna, co gwarantuje brak możliwości przenik-
nięcia owadów do pomieszczenia.
Profile moskitiery ramkowej wykonane są z tłoczonego 
aluminium lakierowanego proszkowo.

Moskitiera ramkowa dostępna w kolorach:
• biały, ciemny brąz , antracyt, orzech, złoty dąb oraz 

dostępne według palety RAL standard.

Maksymalne wymiary:
• bez szprosu szer. 150 mm x wys. 1500 mm 
• ze szprosem naprzemiennie szer. 1500 mm x 2400 mm
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