MOSQUITEIRA LATERAL / DUPLA

1 - Calha Superior Mosq. Lat
2 - Topo Superior Calha
3 - Topo de Embute
4 - Casquilho de Tubo
5 - Casquilho Mola
6 - Embute Superior
7 - Parafuso M3x12
8 - Corrente Mosquiteira
9 - Parafuso M3x10
10 - Perfil Lateral
11 - Caixa Lateral
12 - Puxador
13 - Tubo 35-39
14 - Terminal
15 - Clip
16 - Guia Inferior
17 - Topo Inferior de Caixa
18 - Embute Interior

Características Gerais

PERFIS DE ALUMINIO: Aluminio 6063-53 HO lacado segundo a carta de Ral, anodizado ou bronze.
TECIDO: Tela mosquiteira inifuga de fibra de vidro na côr cinza.
ACESSÓRIOS: Poliamida branco e preto. Mola de Aço.
PELUCIA: 100% Polipropileno na côr preto.

Rede Lateral Simples

Rede Lateral Dupla

Altura Máxima

2.40 Mts

Altura Máxima

2.40 Mts

Largura Máxima

1.50 Mts

Largura Máxima

2.40 Mts

A rede em fibra de vidro cinzenta, permite ver o exterior com clareza.
O alumínio tem um tratamento garantido contra os efeitos do tempo e agentes térmicos
lacado às cores pretendidas.
O perfil das caixas, calhas laterais e base em alumínio extrudido têm um design que não choca
com a decoração, devido à pequena dimensão destes e à facilidade de encaixe entre a janela e
o estore.
É uma rede muito eficaz nas portas, pelo método simples e prático que é.
O seu sistema de deslizamento de guia inferior simples, permite o acesso sem obstáculos.
É composta por rede em fibra de vidro na cor cinza e pode ser fabricada em qualquer ral de
lacagem.
A dimensão da caixa lateral é de 45mm.
Disponível em dois modelos: mosquiteira lateral simples ou lateral dupla a abrir ao meio.
CARACTERÍSTICAS
Rede Mosquiteira: Fibra Vidro Cinzenta
Cores: Branco, Alumínio Acetinado, Bronze ou Outras Cores de Ral sobe consulta.
Uma gama completa de produtos para proteger janelas e portas contra mosquitos, insectos,
sujidade, Luz, na cidade ou no campo.

