REDES
MOSQUITEIR A S
A NATUREZA EM SUA CASA, SEM INCONVENIENTES

VIOLETA

PORTA DE REDE MOSQUITEIRA
A porta de rede VIOLETA, indicada para portas de uso intenso.
Sem barreira no solo, este modelo é idealmente usado em zonas de
passagem frequente, como cozinhas, alpendres ou acessos a varandas e
terraços.
Possibilidade de aplicação de gateira com chip.
Com dobradiças de mola e fecho magnético para maior eﬁcácia no seu
propósito de impedir que os insetos entrem, mantendo a porta fechada.
A ausência de barreira no solo facilita a passagem.
A tela standard é cinzenta no entanto é possível solicitar a mesma
em outras cores.

•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Forte resistência aos ventos
Sombreamento
Atenua aquecimento no interior
Ausência de barreira inferior
Fecho automatico

APLICAÇÃO
• Externa/Interna da caixilharia de alumínio

b

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

acessibilidade

executamos por medida

Mínimo

Máximo

Largura (b)

300

1200

Altura (a)

600

2400

a

DÁLIA

REDE MOSQUITEIRA DE PORTA DUPLA
A porta de rede DÁLIA, indicada para portas de uso intenso, de duas
folhas.
Este modelo é idealmente usado em zonas de passagem frequente, a
ausência de barreira no solo facilita a passagem.
Possibilidade de aplicação de gateira com chip.
Com dobradiças de mola e fecho magnético para maior eﬁcácia no seu
propósito de impedir que os insetos entrem, mantendo a porta fechada.
A ausência de barreira no solo facilita a passagem.
A tela standard é cinzenta no entanto é possível solicitar a mesma
em outras cores.

•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Forte resistência aos ventos
Sombreamento
Atenua aquecimento no interior
Ausência de barreira inferior
Fecho automatico

APLICAÇÃO
• Externa/Interna da caixilharia de alumínio

b

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

a
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Mínimo

Máximo

Largura (b)

300 mm

1600 mm

Altura (a)

600 mm

2400 mm

acessibilidade

executamos por medida

ROSA

REDE MOSQUITEIRA DE ENROLAR VERTICAL
A rede mosquiteira ROSA de enrolar vertical permite o arejamento dos
espaços interiores. Com pelúcia em todo o seu perímetro, uma resistente
bobina de enrolamento e um prático sistema de travão mantém a rede
sempre esticada para impedir com maior eﬁcácia a entrada de insetos.
APLICAÇÃO
• Externa/ Interna da caixilharia de alumínio.

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Ideal para janelas
Instalação simples com ajuste
Fácil limpeza e manutenção
Longa durabilidade

Mínimo

Maximo

Largura (b)

250 mm

2400 mm

Altura (a)

150 mm

2400 mm

Largura
da bobina

Altura da
rede

b

35mm

< 1450

45mm

< 2600

a

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

executamos por medida

ÍRIS

REDE MOSQUITEIRA DE ENROLAR VERTICAL
A rede mosquiteira ÍRIS de enrolar, proporciona a abertura do mesmo
na posição vertical, permitindo a sua acoplagem em perﬁl de porta/
janela com movimento. De ﬁxação fácil por meio de molas ajustáveis,
com pelúcia anti-vento nas guias laterais, molas de ajuste no cabeçal e
terminal oculto.
APLICAÇÃO
• Externa/ Interna da caixilharia de alumínio.

•
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
Instalação simples com ajuste
Pelúcia anti-vento
Abertura parcial e controlada
Terminal oculto
Fácil limpeza e manutenção
Longa durabilidade
Mínimo

Maximo

Largura (b)

250 mm

2400 mm

Altura (a)

150 mm

2400 mm

Largura do enrolador

guia anti-vento

b

42 mm

a

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

executamos por medida
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TULIPA

ABERTURA LATERAL SIMPLES
A rede mosquiteira TULIPA de abertura horizontal, com um prático
sistema de fecho magnético, pelúcia em todo o perímetro da sua estrutura
e uma resistente bobina de enrolamento impede a entrada de insetos
indesejados sem comprometer o arejamento dos espaços.

Máximo
Largura (b)

1300mm

Altura (a)

2600 mm

Largura
da bobina

Altura da
rede

45mm

< 2600

b

a

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

executamos por medida

GIRASSOL

DUPLA ABERTURA LATERAL
A rede mosquiteira GIRASSOL proporciona a abertura do mesmo na
posição horizontal. Com pelúcia em todo o perímetro da sua estrutura,
um prático sistema de fecho magnético central e bobinas de enrolamento
que possibilitam a abertura de ambas as folhas de forma independente,
fazem deste prático e versátil modelo uma barreira eﬁcaz contra insetos
sem comprometer o arejamento dos espaços.

Máximo
Largura (b)

2500mm

Altura (a)

2400 mm

Largura
da bobina

Altura da
rede

45mm

< 2600

b

a

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

executamos por medida
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CAMÉLIA

REDE MOSQUITEIRO DE ENROLAR VERTICAL COM GUIA
DUPLA
A rede mosquiteira CAMÉLIA proporciona a sua abertura na posição
vertical. Com pelúcia em todo o perímetro da sua estrutura, fortes bobinas
de enrolamento e um prático sistema de fecho magnético, este modelo
possibilita a abertura de ambas as folhas de forma independente, sendo
uma barreira aos insetos sem comprometer o arejamento dos espaços.

Máximo
Largura (b)

4200

Altura (a)

2600

Largura
da bobina

Altura da
rede

35mm

1450

45mm

2600

b

a

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

executamos por medida

LAVANDA - ADÓNIS - PAPOILA
REDE FIXA

As redes mosquiteiras LAVANDA, ADÓNIS E PAPOILA, são indicadas
para ventilar qualquer espaço.
As redes são executadas num só perﬁl ligeiro e versátil que permite a sua
construção nas mais diversas formas.
Estes modelos diferem essencialmente na sua forma de ﬁxação.
LAVANDA
Fixação por meio de clipes de ﬁxação
ADÓNIS
Fixação por meio de esquadros magnéticos
PAPOILA
Fixação magnética perímetral

Fixação Clip

CARACTERÍSTICAS
Forte resistência aos ventos
Fixação lateral
Fixação esquadros íman
Fixação com perímetro magnético
ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados
•
•
•
•

MEDIDAS RECOMENDADAS
sem Travessa
Mínimo
Máximo
Largura (b)

130 mm

1400 mm

Altura (a)

130 mm

1400 mm

MEDIDAS RECOMENDADAS
com Travessa
Mínimo

Máximo

Largura (b)

130 mm

1400 mm

Altura (a)

260 mm

2400 mm

b

Fixação esquadro iman

a

executamos por medida
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PALMA

executamos por medida

REDE DE CORRER
As redes mosquiteiras PALMA foram desenhadas para espaços grandes
e amplos. A ausência de guia inferior facilita a passagem e limpeza. A
guia superior sustenta o peso das folhas que deslizam por um sistema de
roldanas facilitando e suavizando o seu manuseamento.
A tela standard é cinzenta, no entanto é possivel solicitar a mesma em
outras cores
CARACTERÍSTICAS
• Design
• Fácil manutenção
• Instalação Simples
• Ausência de guia inferior

40

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados
33

52

42

98

52

36

MEDIDAS RECOMENDADAS DUAS FOLHAS
com Travessa

GUIA SUPERIOR
acessibilidade

JACINTO - MAGNÓLIA

Mínimo

Máximo

Largura

1200 mm

2800 mm

Altura

400 mm

2800 mm

49

executamos por medida

REDE PLISSADA DE ABERTURA LATERAL

A rede JACINTO e MAGNÓLIA são indicadas para portas de uso
intensivo. A ausência de barreira no solo, facilita a passagem. Com um
sistema de lagarta inferior e uma guia superior retrátil, para um suave e
assistido manusamento.
O modelo JACINTO, solução de uma folha de fecho lateral.
51

96

20
40
61

O modelo MAGNÓLIA, solução de duas folhas de fecho central.
114
34

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Ideal para espaços de dimensão reduzida
Forte resistêcia aos ventos
Sombreamento
Atenua aquecimento no interior
Ausência de barreira inferior

ACABAMENTOS
• Cores RAL
• A tela standar é preta, no entanto é possível solicitar a mesma em
cinzento.
MEDIDAS RECOMENDADAS
(por folha) TELA NEGRA
Mínimo
Máximo
Largura 300 mm 1800 mm
Altura 600 mm 3000 mm
006

MEDIDAS RECOMENDADAS
(por folha) TELA CINZA
Mínimo
Máximo
Largura 300 mm 1800 mm
Altura 600 mm 2600 mm

CINTA SUPERIOR
acessibilidade

MARGARIDA
REDE DE CORRER
22
35

A rede MARGARIDA é indicada para portas e janelas. O seu versátil sistema de abertura lateral, em ambos os sentidos faz deste
modelo particularmente indicado para portas de correr.
A tela standard é preta, no entanto é possível solicitar a mesma
em cinzento.
CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•

Ideal para espaços de dimensão reduzida
Forte resistência aos ventos
Sombreamento
Atenua aquecimento no interior
Abertura lateral
Ideal para vãos de correr

ACABAMENTOS
• Cores RAL / Lacados / Anodizados

MEDIDAS RECOMENDADAS DUAS FOLHAS
com Travessa
drenagem

Mínimo

acessibilidade

executamos por medida

Máximo

Largura

300 mm

2400 mm

Altura

600 mm

3000 mm

ORQUIDEA - PETUNIA

REDE DE PLISSADA DE ABERTURA LATERAL
A rede ORQUIDEA e PETUNIA são indicadas para portas de uso
intensivo. A ausência de barreira no solo, facilita a passagem. Com um
sistema de lagarta inferior e superior para maior versatilidade, permite
duas folhas de fecho central ou até quatro folhas de fecho lateral.
O modelo PETUNIA, solução duas folha de fecho central.
112
34

O modelo ORQUIDEA solução até quatro folhas de fecho lateral.
20

51

900

34
59

92

34

34

ACABAMENTOS
• Cores RAL
• A tela standar é preta, no entanto é possível solicitar a mesma em
cinzento.
MEDIDAS RECOMENDADAS

MEDIDAS RECOMENDADAS

Mínimo
Máximo
Largura 300 mm 1800 mm
Altura 600 mm 3000 mm

Mínimo
Máximo
Largura 300 mm 1800 mm
Altura 600 mm 2600 mm

TELA NEGRA

TELA CINZA

acessibilidade

executamos por medida
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