
Ponzio PE78FOLDPonzio PE78FOLD Ponzio MOSPonzio MOS

Parametry techniczne

22 - 60 mmGrubość wypełnienia

L ≤ 1200 mm lub H ≤ 3500Maksymalne wymiary skrzydła

120 kgMaksymalna waga skrzydła 

klasa 4Przepuszczalność powietrza

klasa do 1200 PaWodoszczelność

Uf od 1,7 W/m2KIzolacyjność termiczna

 badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1Dopuszczenia, Certyfikaty

OKNA I DRZWI HARMONIJKOWEOKNA I DRZWI HARMONIJKOWE

Idealne rozwiązanie do domów, restauracji czy kawiarni, 
które łączy przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną.

wysoką izolacyjność termiczną uzyskujemy dzięki zastosowaniu
przekładek termicznych o jednakowej szerokości 34 mm
zarówno dla ościeżnic, jak i skrzydeł

możliwość wykonania wieloskrzydłowej konstrukcji otwieranej
do wewnątrz, lub na zewnątrz budynku

specjalistyczne okucia zapewniają komfortowe funkcjonowanie
duży zakres szklenia 22 - 60 mm umożliwia swobodę
w zastosowaniu pakietów tradycyjnych, jak i specjalistycznych
duża swoboda w wyborze rozwiązania progowego
możliwość łączenia z innymi rozwiązaniami Ponzio PE78N

trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość profili,
umożliwiając wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach

System moski�er PONZIO MOS to najskuteczniejsza 
ochrona przed owadami.

stałe - montowane są do ościeżnicy za pomocą zaczepów,
a rozwierne - za pomocą zawiasów przykręcanych do ościeżnic 

system dedykowany do systemów okiennych Ponzio PE78N oraz Ponzio PE68

umożliwia swobodny dostęp światła
łatwy montaż

wymiary moskitiery stałej: L ≤ 2000 x H ≤ 2000 mm przy powierzchni ≤ 2,25 m2

wymiary moskitiery rozwiernej: L ≤ 1200 x H ≤ 2200 mm przy powierzchni ≤ 2,4 m2

siatka dostępna w kolorze szarym i czarnym
ramy dopasowane kolorystycznie do okien

umożliwia wykonanie moskitier stałych, jak również rozwiernych
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Przekrój poziomy - moskitera drzwiowaPrzekrój poziomy - moskitera stała


