
ambientes saudáveis

mosquiteira

PORTA 

Ideal para instalar 
em portas

ambientes saudáveis

Te protege 
do polen

Te protege 
de insetos

Te protege da 
poluição



Pinturas
RAL

Pinturas

Alt. máx. | 2500mm  Larg. máx. | 1200mm Larg. min. | 500mm

Ideal Para instalação em portas 
Medidas Máximas

mosquiteira

pOrta

Estética moderna e
máxima estabilidade
Os perfis tem tamanhos e espessuras adequadas para garantir sua 
máxima estabilidade, por outro lado evitam deformações quando 
aberta com os pés.

Todos os perfis oferecidos apresentam acabamentos perfeitos, 
evitando assim a necessidade de utilização de peças plásticas, dando 
prioridade a robustez e estabilidade a porta.
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Perfil base da porta

Perfil central da porta

Perfil esquadria da porta

Jogo de acessórios

Junta emborrachada

Escova

Tela mosquiteira

1

2

3

4

5

6

7

36 mm 

29,8 mm 

TECIDOS 
Disponíveis

TECIDOS Opcionais

ACABAMENTOS

Consultar acabamentos
disponíveis nas tabelas
de preços 

Peso 115 gr/m2    5%+-
63% PVC
37% Fibra de Vidro Espessura 0,28mm

Esta certificada CONFIDENCE TEXTILE, que assegura o
controle rigoroso contra substancias nocivas,
composição química e parâmetros de prevenção
para além das regulações nacionais.

Fator de Abertura 18 x 16mm

tela Fibra de Vidro
Cor da tela | Cinza

Cumpre com as exigências de REACH, regulamento relativo ao registro,
avaliação e autorização de substâncias químicas.

Peso 75 gr/m2    5%+-
65% PVC
35% Fibra de Vidro Espessura0,24mm

Confidence in Textiles e o certificado mais
reconhecido a nível mundial como a certificação
independente que garante aos tecidos livre de
substancias nocivas a saúde.

Espessura 0,29mmPeso 101 gr/m2    5%+-100% Poliéster Fator de Abertura 35%

O Centro Europeu para Fundação e Pesquisa das
Alergias (Ecarf por suas iniciais em inglês) certifica a
efetividade do tecido.

Fator de Abertura 20 x 20mm

tela VisiónPlus
Cor da tela | Preto

Nossa inovadora tela Vision Plus apresenta uma melhor visibilidade,
que oferece vistas mais claras e transparentes que as telas
convencionais.

tela
MosquiPOLEN | POLUIÇÃO
Cor da tela | Preto

Esta e a solução perfeita para se evitar insetos, proteção a alérgicos e
atua como uma tela antipoluição contra agentes contaminantes que
se encontram no meio ambiente.

Encaixe por
pressão

Perfil esquadria porta

Todos nossos processos de acabamentos cumprem rigorosamente as exigências solicitadas por
diferentes certificados de qualidade.

MADEIRA




