Elementy do budowy moskitier
okiennych na proﬁlu aluminiowym

Moskitiera okienna
z taśmą samoprzyczepną
Najbardziej ekonomicznym i najprostszym
w montażu produktem
jest moskitiera z taśmą
samoprzyczepną. Montaż polega na przyklejeniu (samoprzylepnej)
taśmy typu rzep do
ramy okiennej, do taśmy w prosty sposób
zaczepiamy siatkę.

Moskitiery okienne
z taśmą dostępne są
w trzech wymiarach
100 x 100, 130 x 150,
150 x 180 cm oraz
w dwóch
kolorach
białym i czarnym.

Dla ﬁrm zajmujących się produkcją moskitier okiennych oferujemy elementy do ich budowy:
• proﬁle aluminiowe o dł. 260 i 450 cm
• proﬁl aluminiowy łączący o dł. 100 i 150 cm
• siatka w rolkach 25 m o szer. 60, 80, 100, 140 cm
• klipsy, narożniki oraz uchwyty elastyczne
• naciąg oraz rolki do naciągu

Biały

ŹRÓDŁO
PRAWDZIWEGO
KOMFORTU
NA WYMIAR
Moskitiery rolowane
drzwiowe i okienne
Drzwi moskitierowe

Brązowy

Zasłony moskitierowe

Drzwi plisowane
Moskitiera nad łóżko
uzupełnia bogatą ofertę
naszej ﬁrmy. Dostępna
jest w dwóch kolorach
białym i waniliowym
oraz dwóch wymiarach
8,5 x 2, 5 i 12,5 x 2,5 m
(nad łóżko jedno lub
dwu osobowe). Montujemy ją do suﬁtu.

ŹRÓDŁO PRAWDZIWEGO
KOMFORTU

Dystrybutor: Fikszo Polska Sp. z o.o.
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Elementy do budowy
moskitier okiennych
Moskitiery okienne
z taśmą samoprzyczepną
Moskitiery nad łóżko

Jakie powinny być dobre moskitiery rolowane okienne i drzwiowe? Z pewnością wygodne, trwałe, bezpieczne i łatwe w użyciu, a to
są dokładnie te cechy, jakimi charakteryzują
się wszystkie produkty Fikszo.

„Wszystkie produkty z kategorii drzwi moskitierowe
wykonane są z aluminium oraz z siatki z włókna szklanego w kolorze graﬁtowym. Drzwi pakowane są w zestawy do samodzielnego montażu. Elementy można
przycinać aby zmniejszyć wymiar.”

Drzwi moskitierowe „Economic”

NA WYMIAR
Główne cechy wyróżniające
nasze produkty:
• siatka typu decor (w kolorze graﬁtowym z dodatkowymi białymi pasami
– dzięki temu po zamknięciu rolety siatka jest widoczna, stosowana przy
moskitierze drzwiowej),
• siatka graﬁtowa (moskitiera okienna),
• wszystkie elementy wykonane z aluminium,
• praktyczny uchwyt montowany na całej długości
moskitiery,
• możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz ramy drzwiowej.
Biały

Brązowy

Moskitiery rolowane są wykonywane na indywidualne zamówienie:
• maksymalny wymiar moskitiery drzwiowej: wysokość do
240 cm, szerokość do 150 cm,
• maksymalny wymiar moskitiery okiennej: wysokość do
150 cm, szerokość do 153 cm.

Podstawowy model drzwi
wyposażony:
• zamknięcie magnetyczne,
• dwa zawiasy,
• płytkę zabezpieczającą.

Zasłona moskitierowa domowa
Produkt niezwykły, a jednocześnie pełen prostoty. Zasłona jest łatwa w montażu, a jej
dodatkową zaletą jest fakt, że
można przez nią przejść nie dotykając jej rękami. Bardzo praktyczna jeżeli w domu są małe
dzieci lub zwierzęta domowe.

Dostępne w wymiarze
92 x 212 cm.

Biały

Brązowy

Drzwi moskitierowe „Classic”
• wzmocniona konstrukcja
• płytka
zabezpieczająca
z dodatkowym proﬁlem
• dwa uchwyty
• trzy zawiasy
Dostępne
w
wymiarze
92 x 210 cm. W sprzedaży
posiadamy elementy do budowy drzwi classic w jeszcze
większych wymiarach.

Biały

Zasłona moskitierowa Fikszo dostępna jest w wymiarach
95 x 220 cm, siatka w kolorze graﬁtowym. Dodatkowe akcesoria
tj. biały proﬁl o długości 200 cm, pasy siatki wraz z obciążnikami oraz zestaw montażowy umożliwiają modyﬁkację szerokości
zasłony

Zasłona economic
Uproszczona wersja zasłony
domowej, wykonana z siatki
z obciążeniem w kolorze czarnym. Dostępna w wymiarze
95x220 cm. Zarówno zasłona
domowa jak i economic mogą
być docinane na wysokość.

Brązowy

Drzwi moskitierowe „Solide”
Model o najwyższej sztywności i dekoracyjności, dzięki zastosowaniu specjalnych proﬁli
aluminiowych (duża szerokość
i grubość ścianek), narożników
i płytki zabezpieczającej. Dodatkowo wyposażone są w trzy
wzmocnione zawiasy.
Dostępne w wymiarze
100 x 215 cm.

NA WYMIAR
Biały

Brązowy

Biały

Brązowy

Drzwi plisowane
„Unikalny produkt, łatwy w
montażu i bardzo praktyczny,
w całości wykonany z aluminium. Siatka z włókna szklanego złożona w formie plisy w
całości chowa się w proﬁlu pionowym. Dostępna w wymiarze 100 cm szerokości (proﬁle
mogą być docinane), w dwóch
wysokościach 197,5-200 oraz
207,5-210 cm (górny proﬁl
umożliwia regulację w podanym zakresie).”

