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Informacje dodatkoweLp
Model 

moskitiery

Wymiary Ilość 
sztuk

Kolor profilu
Kolor siatki

Typ zaczepu 
/tylko MOV/

zaczep sprężynowy lub
haczyk 0,7,9,12,15,18,25

Zawiasy MDLux
/od zewnątrz/

Strona przesuwania 
/tylko MPlis/

/od zewnątrz/

Zamówienie: MOSKITIERY

dane KLIENTA

numer zamówienia KLIENTA

Data zamówienia:

Termin odbioru:

Sposób odbioru: osobiście

dowóz

spedycja
(prosimy zakreślić właściwy)

numer zamówienia Tapparella
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się 

ze standardami wykonania produktu oraz oznacza akceptację
warunków zawartych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy".

WYŚLIJ

ZAPISZ

DRUKUJ

WYCZYŚĆ



grafit czarny L P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 MOV 62,5 125 1 brąz 8003 X zaczep sprężynowy uszczelka szczotkowa

UWAGI:

Kolumna 2 - prosimy wpisać odpowiedni model moskitiery jako symbol.

MOV (okienna), MDLux (drzwiowa), MR-H (rolowana z hamulcem), 

MPlis (plisowana), MOM (okienna na magnes)

Kolumna 3 i 4  - prosimy wpisać wymiary w cm.

MOV - wymiar prześwitu ramy okna; MDLux - wymiar drzwi bez zawiasów;

MR-H - wymiar całkowity; MOM - wymiar całkowity;  MPlis - wymiar całkowity

Kolumna 5 - prosimy wpisać ilość sztuk moskitier o tych samych wymiarach.

Kolumna 6 - prosimy wpisać kolor profilu (poniżej dla VEGAS MOV i MDLux), lub inny

wybrany kolor wg RAL. Lakierowanie nie obejmuje elementów z tworzywa sztucznego. 

biały RAL 9016, ciemny brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016, srebrny RAL 9006 (tylko MOV)

brąz RAL 8003 (złoty dąb), brąz RAL 8015 (mahoń), brąz RAL 8028 (orzech),

okleiny drewnopodobne: złoty dąb, dąb bagienny, mahoń, orzech, winchester, sosna

Kolumna 7 i 8 - prosimy zaznaczyć "X" przy wybranym kolorze siatki moskitiery.

Standardem przy MOV i MDLux jest kolor grafitowy. Dostępny kolor siatki w wybranej moskitierze określa cennik.

Kolumna 9 - prosimy wybrać typ zaczepu przy MOV: zaczep sprężynowy uniwersalny lub haczyk o wybranym rozmiarze.

Zaczep sprężynowy jest uniwersalny - nie wymaga mierzenia grubości ramy (felcu) okna.

Standardowym rozmiarem haczyka jest rozmiar 9 mm.

Dostępne rozmiary haczyków: 0, 7, 9, 12, 15, 18 i 25 mm. Rozmiar haczyka jest wysokością mierzoną wewnątrz.

Kolumna 10 i 11 - prosimy zaznaczyć "X" stronę mocowania zawiasów (widok od zewnątrz) przy moskitierze drzwiowej LUX.

Uwaga: Zawiasy przy zamkniętej moskitierze MDLux zajmują 16 mm. W standardzie montowane są zawiasy wraz ze sprężynką domykającą.

Rozpora (poprzeczka) znajduje się w standardzie na 1/3 wysokości, mierzonej od dolnej krawędzi moskitiery do dolnej krawędzi rozpory.

Kolumna 12 i 13 - prosimy wpisać stronę przesuwania (widok od zewnątrz) przy moskitierze plisowanej.

Kolumna 14 - prosimy wpisać dodatkowe uwagi, np.: inna wysokość rozpory/poprzeczki w MDLux, dodatkowe zaczepy, dodatkowe magnesy itp.. 
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moskitiery
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Kolor profilu

Kolor siatki
Typ zaczepu 

/tylko MOV/

haczyk 0,7,9,12,15,18,25

Zawiasy MDLux
Strona przesuwania 

/tylko MPlis/

/od zewnątrz/

Zamówienie: MOSKITIERY

Kolumna 10 i 11:
Zawiasy i rozpora przy
moskitierze drzwiowej MDLux

Kolumna 9:
Typ zaczepu przy moskitierze 
okiennej Vegas MOV

Zaczep sprężynowy
uniwersalny

Kolumna 12 i 13:
Strona przesuwania przy
moskitierze plisowanej MPlis

Strona Lewa Strona Prawa
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