
Szerokość A 
- drzwi przesuwne

Wysokość B
 - drzwi przesuwne z 

szynami jezdnymi

Długość C 
- szyny jezdne 

/profil ramowy/
grafit czarny

szyna jezdna 
"P"

(standard)

rama 
okalająca

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

1

2

3

UWAGI:

Kolumna 2 - prosimy wpisać odpowiedni model moskitiery jako symbol.

MPrz-1 (przesuwna, jedno skrzydło), MPrz-2 (przesuwna, 2 skrzydła), MPrz-3 (przesuwna, trzy skrzydła) 

Kolumna 3 - 5 - prosimy wpisać wymiary w cm:

Szerokość A - szerokość całkowita drzwi przesuwnych

Wysokość B - wysokość całkowita drzwi przesuwnych razem z szynami jezdnymi /profilem ramowym/

Długość szyn jezdnych C /profilu ramowego/ - w standardzie szerokość drzwi przesuwnych x 2

Kolumna 6 - prosimy wpisać ilość sztuk moskitier o tych samych wymiarach.

Kolumna 7 - prosimy wpisać kolor profilu moskitiery przesuwnej lub inny wybrany kolor wg RAL:

biały RAL 9016, ciemny brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016 oraz lakier drewnopodobny: złoty dąb, orzech 

Kolumna 8 i 9 - prosimy wzaznaczyć "X" przy wybranym kolorze siatki moskitiery.

Standardowym kolorem jest kolor grafitowy. Kolor czarny występuje wyłącznie do 160 cm szerokości. 

Kolumna 10 - Profil łączący dodawany jest w standardzie na 1/2 wysokości drzwi przesuwnych. 

Jeśli inaczej, należy podać wysokość od dołu ramy drzwi do środka profilu łączącego (szprosu) w cm.

Na życzenie zamawiającego moskitiera może zostać wykonana bez profilu łączącego - bez gwarancji.

Kolumna 11 i 12 - prosimy wzaznaczyć "X" przy wybranym sposobie mocowania moskitiery:

Szyna jezdna "P" (standard) - moskitiera na górnej i dolnej szynie jezdnej - patrz str. 2.

Rama okalająca - dobrana wg wersji: MPrz-1, MPrz-2 lub MPrz-3 - patrz str. 2.

Kolumna 13 - prosimy wpisać dodatkowe uwagi.

Informacje dodatkoweLp
Model 

moskitiery

Wymiary całkowite w cm
Ilość 
sztuk

Kolor profilu

Kolor siatki Profil łączący 
(szpros) 

w standardzie 
na 1/2 wysokości

Mocowanie moskitiery

Zamówienie: MOSKITIERY przesuwne

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

Kolumna 3 do 5:
Wymiary



Szerokość A 
- drzwi przesuwne

Wysokość B
 - drzwi przesuwne z 

szynami jezdnymi

Długość C 
- szyny jezdne 

/profil ramowy/
grafit czarny

szyna "P"
(standard)

rama 
okalająca

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 12 13 17

1 MPrz-1 100 210 200 2 biel X X X

2 Mprz-2 95 215 190 1 złoty dąb X X X

przykład wypełnionego zamówienia przykład wypełnionego zamówienia przykład wypełnionego zamówienia

Moskitiery przesuwne - możliwości konfiguracji

Informacje dodatkoweLp
Model 

moskitiery

Wymiary całkowite w cm
Ilość 
sztuk

Kolor profilu

Kolor siatki Profil łączący 
(szpros) 

w standardzie 
na 1/2 wysokości

Mocowanie moskitiery

Zamówienie: MOSKITIERY przesuwne

Wymiary:
profil drzwi przesuwnych

MPrz-1 
na szynach jezdnych

MPrz-2 
na szynach jezdnych

MPrz-3 
z ramą

MPrz-1 
z ramą

MPrz-2 
z ramą

Wymiary:
profil rozpory drzwi przesuwnych

Wymiary:
szyna jezdna "P"

Wymiary:
profil ramowy MPrz-2
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