
Moskitiera i roleta S4

Dzięki moskitierom i roletom S4 domownicy mogą się cieszyć 
życiem blisko natury, bez kompromisów, które zwykle wiążą 
się z dużymi przeszkleniami – owadów, rażącego światła i 
utraty prywatności. 

Moskitiery i rolety Centor wyposażone są w technologię 
równoważenia obciążenia, dlatego są tak lekkojezdne, gładko 
poruszają się na całej długości drzwi i bez wysiłku zatrzymują 
w dowolnym miejscu. 

Rolety i moskitiery można schować w ramie drzwi, dzięki 
czemu nie zasłaniają widoku. Rozwiązanie to pozwala 
również ochronić rolety i moskitiery przed uszkodzeniem, 
zabrudzeniem i zakurzeniem, co jest szczególnie istotne w 
przypadku elementów używanych sezonowo.



Funkcje
• System można zamontować w nowych lub już 

zamontowanych oknach i drzwiach.

• Roletę przesuwa się jednym ruchem ręki na dowolnej 
wysokości, tak lekko, że z jej obsługą poradzi sobie nawet 
dziecko.

• By zapobiec trzepotaniu na wietrze lub poluzowaniu, 
tkanina moskitiery i rolety jest zabezpieczona u dołu i u 
góry.

• Roleta i moskitiera rozciągają się na całą szerokość otworu 
drzwiowego, dzięki czemu całkowicie blokuje dostęp do 
wnętrza owadom, chroni przed światłem i zapewnia pełną 
prywatność.

• Nakładki na próg można zdjąć do czyszczenia.

• 5-letnia gwarancja.

Obsługa za 
dotknięciem palca

drzwi i okna Centor poruszają 

się wyjątkowo lekko

Nie rzuca się w oczy

 widoczne, gdy ich 

potrzebujesz, ale ukryte, gdy 

chcesz odsłonić okna

Produkowane na 
zamówienie

są zawsze wykonywane na 

zamówienie i dostosowane do 

twoich oczekiwań

Wymienne

można wymienić przy 

remoncie, żeby pasowały do 

nowego wnętrza



Wariant pojedynczy
Pojedyncza moskitiera lub 
roleta, wysuwana z ościeżnicy 
po lewej lub po prawej stronie 
i rozciągająca się na całą 
szerokość otworu drzwiowego.

Wariant podwójny
Dwie rolety lub dwie moskitiery 
(z tego samego materiału), 
stykające się w dowolnym 
punkcie na szerokości otworu 
drzwiowego.

Połączenie moskitiery 
i rolety
Połączenie obu przesłon, po 
jednej po każdej ze stron, np. 
moskitiera po lewej, a roleta 
po prawej.

Możliwe konfiguracje

Materiały i wykończenia                
wysokiej jakości
Ramy moskitier Centor są wykonane z trwałego aluminium 
i malowane proszkowo na dowolny kolor RAL.

Moskitiery
Siatka moskitiery dostępna jest w dwóch wariantach bez 
odwracających uwagę zakładek lub listew:

Rolety
Rolety wewnętrzne

Wykonane są z luksusowego materiału w trzech 
wariantach: zewnętrznym, rozpraszającym światło i 
zaciemniającym. Do wyboru są różne wzory w szerokiej 
gamie kolorów.

dowolny kolor

Roleta filtr słoneczny

Idealny do osłony przed rażącym światłem, ciepłem 
słonecznym i blaknięciem spowodowanym przez 
promienie UV. Może być montowany wewnątrz lub na 
zewnątrz, ale jest popularnym wyborem na zewnątrz ze 
względu na wytrzymałość i łatwość w czyszczeniu.

Mercury

Tuscany

Boston

Egret

Cloud Graphite

Harbor Night

Egret

Bambi Shell

Noir Mist

White

Snow Silver

Ash Steel

Sun-filter

Sand Light Grey

Dark Grey CharcoalWhite

Standardowy splot
Blokuje dostęp do wnętrza takim 
owadom jak mole, muchy czy 
komary. Wykonana z trwałej siatki 
z poliestru/PVC.

Prześwit: 46%

Gęsty splot
Wykonana z tego samego trwałego 
materiału co siatka o standardowym 
splocie, ale z mniejszymi otworami, 
dzięki czemu chroni mieszkańców 
domu przed małymi owadami, np. 
muszkami.

Prześwit: 37%

Wariant narożny
Dwie rolety lub dwie 
moskitiery (z tego samego 
materiału) stykają się pod 
kątem 90 stopni.



mail.ce@centor.com
centor.com/pl

D
-S

-P
L-JU

LY22_(A
)

Rodzaj tkaniny

Maks. widoczna szer. ościeżnicy (mm) Maks. 
wysokość
ościeżnicy 

(mm)

Zainstaluj lokalizację

Wariant 
pojedynczy

Połączenie
moskitiery i 

rolety
Wariant 

podwójny2 Wewnątrz Na zewnątrz

Standardowy splot 1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 9013mm 815 - 3200mm  

Gęsty splot 1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 8185mm 815 - 3200mm  

Boston, roleta 
zaciemniająca 1015 - 2532mm 1015 - 2597mm 1015 - 4855mm 815 - 2900mm 

Boston, rolety 
rozpraszające światło 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 815 - 2900mm 

Tuscany, roleta 
zaciemniająca 1015 - 2740mm 1015 - 2805mm 1015 - 5271mm 815 - 2900mm 

Tuscany, rolety 
rozpraszające światło 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 815 - 2900mm 

Mercury, roleta 
zaciemniająca 1015 - 3161mm 1015 - 3226mm 1015 - 6113mm 815 - 3000mm 

Mercury, rolety 
rozpraszające światło 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 815 - 3000mm 

Funkcja rozpraszania 1015 - 4543mm 1015 - 4608mm 1015 - 8877mm 815 - 3200mm  

Specyfikacja ramy
Nadaje się do większych otworów drzwiowych, S4 może osiągnąć wysokość 3200 mm i szerokość 9013 mm.1

1 Szerokości tkanin ustalane są na podstawie grubości tkaniny. Zmiany grubości tkaniny mogą oznaczać, że nie można uzyskać maksymalnej szerokości. W takich przypadkach 

oferujemy alternatywny kolor lub rodzaj tkaniny lub wydłużony czas realizacji, aby umożliwić pozyskanie materiału o odpowiednich parametrach od dostawcy

2 Niedługo do oferty dodana zostanie siatka o przewiewnym splocie. O jej dostępność zapytaj swojego przedstawiciela Centor.

Dostępnych systemów

System narożny S4

Moskitiera Centor S4 nadaje się do większych 
nowych i istniejących drzwi i okien w nowych i 

odnowionych budynkach

Moskitiery S2

Moskitiera Centor S2 nadaje się do mniejszych 
nowych i istniejących drzwi i okien w nowych i 

odnowionych budynkach


