
Wąskoramowe systemy drzwi przesuwnych i okna 

narożne są coraz bardziej popularne w nowoczesnej 

architekturze zapewniając niemal bezramowe widoki i 

naturalne światło.

Nowe warianty moskitier S4 firmy Centor umożliwiają 

eleganckie przesłanianie takich otworów. Poprzednie 

produkty zasłaniały czyste linie systemów wąskoramowych. 

Nasze nowe unikalne systemy są specjalnie zaprojektowane, 

aby zapewnić ochronę oraz zachować czystość formy 

powyższych rozwiązań.

Moskitiery do wąskoramowych 
DRZWI PRZESUWNYCH

Moskitiery uzupełniające wąskoramowe drzwi przesuwne i narożne okna.

Passgenaue Konstruktion - S4 bietet unübertroffene Technik.

Zaprojektowany, by pasować — S4 zapewnia niezrównaną 

technologię. 

Prezentowane nowe opcje są częścią naszego wielokrotnie 

nagradzanego systemu rolet i moskitier S4, który pozwala 

właścicielom domów z dużymi drzwiami i oknami cieszyć się luksusem 

życia wewnątrz i na zewnątrz domu bez tradycyjnych kompromisów: 

owadów, rażącego światła słonecznego i utraty prywatności.

Działając „za dotknięciem palca”, unikalna technologia równoważenia 

obciążenia firmy Centor umożliwia płynne przesuwanie się moskitier 

i rolet po całej szerokości okna lub drzwi, bez wysiłku, z możliwością 

zatrzymania w dowolnej pozycji.

Gdy nie są używane, moskitiera lub roleta chowają się dyskretnie 

do wnętrza ramy, zapobiegając zasłanianiu widoku na zewnątrz, 

jednocześnie są chronione przed uszkodzeniem, kurzem lub brudem.



WYBIERZ SWOJE IDEALNE ROZWIĄZANIE OSŁONY

Przemyślane rozwiązanie, które pozwala na łatwe stosowanie dwóch moskitier wraz z dużymi konstrukcjami ze stałym oknem  
w narożniku.

Wbudowana w ściany rama moskitiery idealnie łączy się z drzwiami wąskoramowymi, zapewniając minimalistyczne wykończenie, 
bez konieczności umieszczania słupka ramy przed środkowym słupkiem okna.

Rama z jednym pionowym słupkiem umożliwia łączenie z drzwiami przesuwnymi sąsiadującymi z narożnymi oknami stałymi bez 
słupka w narożu oszklenia stałego.
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CECHY PRODUKTU S4
• Siatka jest po obwodzie wpuszczona w ramę — bez szczelin — 

aby zapewnić na całkowitą ochronę przed owadami.

• Moskitiery są bezpiecznie utrzymywane na miejscu przez górne 

i dolne zaczepy, zapobiega to  wypychaniu moskitiery z ramy — 

nawet na wietrze.

• S4 można zamontować od wewnątrz lub na zewnątrz – otwory 

drenażowe są wykonywane w progu w przypadku systemów 

montowanych na zewnątrz.

• Pokrywę progu można łatwo zdjąć, dzięki czemu czyszczenie  

jest bezproblemowe.

• Każdy produkt jest wykonywany na zamówienie pod dokładne 

wymiary i wymagania kolorystyczne.

ALUMINIOWA RAMA
S4 wykonana jest z trwałego aluminium. Rama moskitiery może 

być malowana proszkowo na jeden z naszych popularnych kolorów 

(centor.com/screens) lub dowolny wskazany kolor1 by  dopasować ię 

do stolarki.

Dowolny kolor

Narożna XO-OX: specjalnie zaprojektowana do 

zastosowania z dwoma otworami drzwi przesuwnych 

po obu stronach stałego okna narożnego, z dwoma 

moskitierami, które stykają się z ramą stałych paneli 

szklanych.

MOSKITIERY
Trwała siatka poliestrowa/PVC jest dostępna w dwóch różnych 

splotach, aby utrzymać nawet najmniejsze owady na zewnątrz.

Standardowy splot

Zatrzymuje owady jak ćmy, muchy 

i komary na zewnątrz, wytrzymując  

próbę czasu, z wytrzymałej siatki 

poliestrowej / PVC.

Gęsty splot

Wykonany z tego samego trwałego  

materiału jak nasz standardowy splot ale 

ma mniejszą aperturę do ochrony przed 

drobnymi owadami, takimi jak meszki.
Przepustowość: 37%

Przepustowość: 46%

XO lub OX: pojedyncza moskitiera, która 

przesłania tylko przestrzeń przesuwanych 

drzwi. Drugi słupek ramy jest wbudowany w 

przeciwległą ścianę.

*patrząc z zewnątrz. OX z moskitierą po prawej stronie również dostępny.

Zredukowana rama XO: pojedyncza moskitiera, 

która rozciąga się od lewej strony* ościeżnicy 

przesłaniając otwór drzwi bez pionowego słupka ramy 

w szklanym narożniku.
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ROZMIAR RAMY
Podczas określania rozmiaru dla Zredukowanej ramy i Narożnej XO-OX należy wziąć pod uwagę trzy główne wymiary, jak pokazano 

na schemacie poniżej. Na maksymalną całkowitą szerokość ramy wpływa wymagany punkt styku moskitiery.

1. Obowiązuje dodatkowa opłata.
^. Gdy moskitiera jest szersza, maksymalna wysokość jest zmniejszona, a jest wyższa, zmniejsza się maksymalna szerokość.

XO lub OX Zredukowana rama XO lub OX Narożna XO - OX

Rodzaj  

materiału

Całkowita 

wysokość ramy 

(mm)

Maksymalna  

szerokość ramy

(mm)

Całkowita  

szerokość  

ramy  

(A)

Punkt  

zatrzymania 

moskitiery  

(B)

Maksymalny 

rozmiar ramy bez 

moskitiery  

(C)

Całkowita  

szerokość  

ramy  

(A)

Punkt  

zatrzymania 

moskitiery  

(B)

Maksymalny 

rozmiar ramy bez 

moskitiery  

(C)

Siatka o 

standardowym 

splocie

815 - 3200 10311 913 - 10209 375 - 4401 5703 1061 - 10206 375 - 4401 5700

Siatka o gęstym  

splocie
815 - 3200 9897 913 - 9795 375 - 3987 5703 1061 - 9792 375 - 3987 5700

A

B C

ROZWIĄZANIA ROLET I MOSKITIER

Rolety S4
Rolety do szerokich otworów 
okiennych — ograniczają lub 

blokują dostęp światła. 

Kombinacja rolety i  
moskitiery S4

Pełnowymiarowa moskitiera 
i roleta, naprzemiennie 

zasłaniające cały otwór okienny.

Moskitiera S2
Chowane moskitiery do drzwi i 

okien do wysokości 4m^

Centor oferuje szereg rozwiązań moskitier i rolet, które pasują do wszystkich otworów  
okiennych i drzwiowych — dużych i małych.


