
(044) 227-43-24

(098) 222-98-30

(099) 526-21-12 

viber (066) 600-43-57

фіберглас                                                               нержавіюча сталь антипилок

профіль 10*24 коричневий 7,25

профіль Anwis 

Ultra 
коричневий 7,50

білий RAL 9016/коричневий 
RAL 8017 11,53 24,51 27,84

антрацит RAL 7016 11,46 24,51 27,55

 Z-кріплення 7мм -       

6 штук/виріб

 Z-кріплення 7мм -       12 

штук/виріб

 Z-кріплення 7мм  -                                 

6 штук/виріб

білий RAL 9016 /коричневий  

RAL 8017/антрацит RAL 7016
18,27 39,59 42,63

золотий дуб 21,32 42,63 45,68

на запит     (доплата 

4,5 у.е./ком-т)

стандартно                 

(без доплат)

на запит якщо h > 1201мм,      

якщо ж h < 1200мм встановлення 

імпосту - на запит  (без доплат)

фіберглас                                                               нержавіюча сталь антипилок

профіль 

13,1*31,9 з штапіком

білий RAL 9016/коричневий 

RAL 8017 41,18 56,41 59,45

Базова комплектація                                         

(без доплат):

профіль 

13,1*31,9 
білий RAL 9016/коричневий 

RAL 8017 35,09

Базова комплектація                                         

(без доплат):

Компаніяне несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страховка вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.

не виробляється

Готові вироби з профілів Anwis Ultra та 10*24 комплектуються пластиковими ухватами "під закатку".

элемент кріплення (стандартно комплектується, без 

доплати):
 кріплення "карман" коричневе -       1 комплект/виріб

імпост+2 кріплення імпосту (ком-т)

 Z-кріплення 9мм - 8 штук/виріб - 0,5 у.е./ком-т;   Z-кріплення 15мм - 8 

штук/виріб - 0,9 у.е./ком-т;  Z-кріплення 21мм - 8 штук/виріб - 1 у.е./ком-т

МОДЕЛЬ

Якщо висота виробу з полотном сітки "фіберглас" або "антипилок" більш ніж 1400мм ми рекомендуемо встановлювати імпост.

не виробляється

ТИП ПРОФІЛЮКОЛІР КОНСТРУКЦІЇ

 Z-кріплення 7мм - 8 штук/виріб

элемент кріплення для моделей                       

ANWIS ULTRA, профіль 11*32 (стандартно 

комплектується, без доплати):

элемент кріплення для моделі                       

профіль LUX 37,73*11,40 (стандартно 

комплектується, без доплат):

                                               ухват пластиковий під 

закатку (стандартно комплектується, без доплати):

на запит при замовленні:                                                                                                           

ухват пластиковий "під прикручування" (без доплат)  або ухват  металевий 

"під прикручування" (доплата 0,60 у.о/ком-т)

Сітки пакуються в картон по замовчуванням лише при замовленні  на "ПЕРЕВІЗНИКА".

 3 петлі (на вибір: 3 алюміневі або 3 унів.пласт.з доводчиком), 2 ручки +саморізи, 2 магнітних 

фиксатора+саморізи,  шина 190мм, ущільнувальна щітка по периметру виробу,  імпост

мінімальна розрахункова площа 0,75 м2 (площа виробу менш ніж 0,75 м2 розраховуеться як 0,75 м2); допустима норма відхилень від розмірів становить 0-3мм.

не виробляеться

колів конструкції
полотно сітки

В готовому виробі з полотном сітки "нержавіюча сталь" можливі незначні нерівності полотна, що ніяк не позначаеться на властивостях самого полотна та функції виробу. Також 

незназна нерівність полотна є допустимою нормою та не є приводом до рекламації.

ПРАЙС-ЛИСТ НА АНТИМОСКІТНІ СІТКИ

мінімальна розрахункова площа 0,75 м2 (площа виробу менш ніж 0,75 м2 розраховуеться як 0,75 м2); допустима норма відхилень від розмірів становить 0-3мм.

 РАМНИЙ ВІКОННИЙ ТИП
ПОЛОТНО СІТКИ

профіль 11*32

профіль LUX 

37,73*11,40

элемент кріплення для моделей                       

ANWIS ULTRA, профіль 11*32 (лише за запитом, 

доплата):

элемент кріплення для моделі                       

профіль LUX 37,73*11,40 (лише за запитом, 

доплата):

 Z-кріплення 9мм - 8 штук/виріб - 0,5 у.е./ком-т;   Z-кріплення 15мм - 8 

штук/виріб - 0,9 у.е./ком-т;  Z-кріплення 21мм - 8 штук/виріб - 1 у.е./ком-т

Монтаж - 10% від вартісті готових виробів, але не менш 50 грн. /шт (віконна сітка) та 200 грн./шт (дверна сітка). Доставка від 150 грн.

Сітки пакуються в картон по замовчуванням лише при замовленні  на "ПЕРЕВІЗНИКА".

                                               ухват пластиковий "під 

приуручування" (стандартно комплектується, без 

доплати):

на запит при замовленні:                                                         

ухват металевий "під прикручування"

3 петли (на вибір: 3 алюміневі або 3 унів.пласт. з доводчиком), 2 ручки+саморізи,  1 защіпка 

дверна,  шина 190мм, ущільнювальна щітка по периментру виробу,  імпост

тип профілю

Елементи кріплення та ухвати "під прикручування" прикручуються замовником на обєкті. Готові вироби з профілів Anwis Ultra, 11*32 та LUX 37,73*11,40 комплектуються Z-кріпленням 

7мм по замовчуванням. При необхідності в іншому типі Z- кріплення слід вказувати в бланці потрібний тип.

ДВЕРНИЙ РАМНИЙ ТИП

МОДЕЛЬ

В готовому виробі з полотном сітки "нержавіюча сталь" можливі незначні нерівності полотна, що ніяк не позначаеться на властивостях самого полотна та функції виробу. Також 

незназна нерівність полотна є допустимою нормою та не є приводом до рекламації.

13,1*31,9 
з штапіком

13,1*31,9 

імпост

"під прикручування"

"під прикручування"

"під закатку"

металевийпластиковий

пластиковий металевий

ANWIS ULTRA "з полкою"

11*32 "з полкою"

LUX 37,73*11,40

накладний 
зовнішній 10*24

кріплення "карман"



(044) 227-43-24

(098) 222-98-30

(099) 526-21-12 

viber (066) 600-43-57

БІЛИЙ RAL 9016
КОРИЧНЕВИЙ RAL 8017 

/ АНТРАЦИТ RAL 7016
ЗОЛОТИЙ ДУБ

ЕМАЛЬОВАНЕ 

ФАРБУВАННЯ ПО RAL

СТРУКТУРОВАНЕ 

ФАРБУВАННЯ "ПІД 

ДЕРЕВО"

79,80 92,40 119,00 105,00 119,00

86,80 99,40 130,20 113,40 130,20

         

79,80 92,40 119,00 105,00 119,00

86,80 99,40 130,20 113,40 130,20

Колір фурнітури -  чорний.  Колір полієстерового полотна сітки - чорний.

В роботу приймаються габаритні розміри виробу (зовнішні края профілю)

Сторона "відкривання" сітки визначається на момент монтажу.

Компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страховка вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.

Монтаж - 10% від вартісті готових виробів, але не менш 400 грн./шт. Доставка від 200 грн.

Якщо монтаж сіток НА ПРОЄМ  - тоді вироби стандартно комплектуються шурупом 3,5*55 потай та маскувальними пробками. Можливо дозамовити 

алюмінієвий профіль-кутник 27*27  (доплата 5,00 у.о./м.п.)

МОДЕЛЬ

 АНТИМОСКІТНІ СІТКИ ПЛІСОВАНІ PLISSE 

Мінімальна розрахункова площа 1,00м.кв. (площа виробу менш ніж 1,00м.кв. розраховується як 1,00м.кв.);

СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

PL 1                                           
модель  з "низьким нижнім" 

профілем

рекомендована на вхідні та балконні
двері, веранди та альтанки

PL 2
модель з "високим нижнім" 

профілем

рекомендована на вікна

PL 3
модель  з "низьким
нижнім" профілем

рекомендована на вхідні 

та балконні двері, веранди та 
альтанки

PL 4                                           
модель з "високим нижнім" 

профілем

рекомендована на вхідні 
та балконні двері, веранди та 

альтанки
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(098) 222-98-30

(099) 526-21-12 

viber (066) 600-43-57

модель виробу полотно сітки імпост Мін. ширина, мм Мін. висота, мм
Макс. ширина, 

мм
Макс. висота, мм Макс. площа,   м.кв

Профіль Anwis Ultra фіберглас за запитом 200 200 1100 1800 1,98

Профіль 10*24 фіберглас за запитом 200 200 1200 2000 2,4

фіберглас
за затипом, рекомендуемо якщо 

h>1400мм
200 200 1200 2000 2,4

антипилок
за запитом якщо   h< 1200мм,                   

завжди встановлюється  якщо                     

h> 1201мм
200 200 1000 1900 1,6

нержавіюча 

сталь

при будь яких розмірах завжди 

встановлюється імпост
200 200 1000 1900 1,6

фіберглас
за затипом, та рекомендуемо якщо 

h>1400мм
300 300 1250 2100 2,5

антипилок
за запитом якщо h< 1200мм,                   

завжди встановлюється якщо                     

h> 1201мм
300 300 1050 1950 1,7

нержавіюча 

сталь

при будь яких розмірах завжди 

встановлюється імпост
300 300 1050 1950 1,7

модель виробу Мін. ширина, мм Мін. висота, мм
Макс. ширина, 

мм
Макс. висота, мм Макс. площа,   м.кв

профіль  13,1*31,9 200 200 1300 2200 2,4

200 200 1500 2300 2,5

200 200 1300 2300 2,4

200 200 1300 2300 2,4

модель виробу Мін. ширина, мм Мін. висота, мм
Макс. ширина, 

мм
Макс. висота, мм Макс. площа,   м.кв

PL 1 300 450 1400 2700*/2500** 3,78*/3,50**

PL 2 300 450 1400 2700*/2500** 3,78*/3,50**

PL 3 300 450 2600 2700*/2500** 7,02*/6,50**

PL 4 300 450 2600 2700*/2500** 7,02*/6,50**

* - ширина рулону сітки 2500мм ** - ширина рулону сітки 2700мм 

модель виробу Мін. ширина, мм Мін. висота, мм
Макс. ширина, 

мм
Макс. висота, мм Макс. площа,   м.кв

вертикальна 600 300 1200 2400 2,8

горизонтальна 300 600 1500 2200 3,2

Вироби моделі ВЕРТИКАЛЬНА комплектуються тормозом пружини від ширини 710мм

полотно

фіберглас

антипилок

нержавіюча сталь

PLISSE поліестер

фіберглас

профіль 13,1*31,9 з  

штапіком

Ролетні сітки ROLLO 

фіберглас

антипилок

нержавіюча сталь

фіберглас

полотно сітки

поліестер

Рекомендовані розміри антимоскітних сіток
Рамні сітки

Профіль 11*32

!!!   Якщо висота виробу більш ніж 1650мм рекомендуемо замовляти 2 імпости.

Дверні сітки

фіберглас

Профіль LUX  

37,73*11,40

Характеристика полотен сітки
матеріал

полімерне скловолокно

поліестер

стальна нитка

розмір  ячейки, мм

1,18*1,00

0,24*1,19

1,06*0,95

поліестер 0,95*1,15 0,35

Плісовані сітки PLISSE

полотно сітки

полотно сітки

діаметр нитки,  мм

0,45

0,22

0,2

фіберглас антипилок нержавіюча сталь поліестер


