
Nowe Produkty w ofercie Hosten Polska: 

Moskitiera drzwiowa i moskitiera 
ramkowa Vegas Mosquito
W sezonie 2012, oprócz znanych odbiorcom systemów roletowych Vegas, Hosten Polska proponuje dwa do-

datkowe produkty, będące konsekwentnym rozszerzeniem oferty firmy – system moskitiery drzwiowej oraz 

moskitierę ramkową na okno pod wspólną nazwą Vegas Mosquito. Oba produkty prezentujemy poniżej.

S ystem moskitiery drzwiowej i ramkowej 
naokiennej Vegas Mosquito to propozy-

cja dla wszystkich producentów systemów 
osłonowych, którzy szukają dobrego syste-
mu moskitiery na drzwi i okno. 

Odporność w parze  
z estetyką wykonania
Szczególną zaletą moskitiery drzwiowej 
Vegas Mosquito jest jej estetyczny wygląd 
oraz odporność ramy na wyginanie pomimo 
płaskiej konstrukcji profili. To, co zauważymy 
praktycznie od razu w pierwszym kontakcie 
z produktem, to wysoka sztywność profi-
li konstrukcyjnych moskitiery drzwiowej  
Vegas Mosquito - umożliwia ona wykonanie 
konstrukcji o maksymalnych wymiarach 1300 
mm szerokości i 2400 mm wysokości. Warto 
zwrócić uwagę również na dostępny w ra-
mach systemu profil rozporowy, ukształto-
wany tak, że jego wewnętrzna część tworzy 
wygodny uchwyt do otwierania i zamykania 
moskitiery.
Niskoprofilowa konstrukcja systemu Vegas 

Mosquito ma jeszcze jedną zaletę: można ją 
swobodnie zmieścić pod pancerzem rolety 
nadstawnej systemu Vegas Revo.
Konstrukcja ramki moskitiery drzwiowej fir-
my Hosten opiera się o system narożników 
wewnętrznych, które pozwalają w estetyczny 
sposób (poprzez zaciskanie) łączyć zacięte 
pod kątem profile tak, że miejsce ich styku 
pozostaje praktycznie niewidoczne. Co waż-
ne, producent oferuje swoim klientom w ra-
mach systemu także funkcjonalną, kompak-
tową zaciskarkę, ułatwiającą pracę z profilami 
moskitiery drzwiowej Vegas Mosquito.

Parametry techniczne
Wszystkie profile konstrukcyjne systemu 
są dostępne w dłużycy 6 m, co minimalizuje 
ewentualny odpad poprodukcyjny. Produ-
cent przewidział możliwość wyposażenia mo-
skitiery w zawiasy standardowe jak również  
w zawiasy z samozamykaczami. 
Nie inaczej jest z oferowanym w ramach sys-
temu Vegas Mosquito profilem konstrukcyj-
nym moskitiery ramkowej na okno. Sztywny, 

solidny profil nie wygina się w pałąk po na-
prężeniu siatki zaś kształt profilu umożliwia 
swobodne zastosowanie go w przypadku 
okien półzlicowanych. Ramka moskitiery na-
okiennej Vegas Mosquito ma jeszcze jedną 
zaletę – specjalny kanał wzdłużny w profilu, 
który pozwala na zastosowanie dodatkowe-
go uszczelnienia między ramką moskitiery 
a ramą okna. Zastosowanie wspomnianego 
dodatkowego uszczelnienia między ramką 
moskitiery a ramą okna poprawia walory tak 
użytkowe jak i estetyczne - uszczelka szczot-
kowa niweluje szczeliny, będące efektem 
działania temperatur, niedokładnym montażem 
lub błędem popełnionym w fazie produkcyjnej.

Szeroki wachlarz możliwości
System umożliwia wykonanie ramek moski-
tier o powierzchni do 2 m2. Wykonanie profilu  
z aluminium ciągnionego sprawia, że mocowa-
nie blaszek montażowych wkrętami jest o wie-
le efektywniejsze z uwagi na charakterystykę 
materiału, z którego wykonany jest profil. Pro-
dukt dostępny jest oczywiście w szerokiej gamie 
kolorów, w wersji lakierowanej oraz w okleinach 
drewnopodobnych, których listę znajdziemy na 
stronie producenta: www.hosten.pl
Podsumowując: charakterystyka nowego 
produktu radomskiego producenta wyglą-
da naprawdę dobrze, a to świadczy o tym,  
że możemy spodziewać się kolejnego udane-
go produktu od Hosten Polska, który z pew-
nością warto wprowadzić do swojej oferty.

www.hosten.pl

Profil konstrukcyjny oraz rozpora moskitiery drzwio-
wej Vegas Mosquito

Temat z okładki
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