MU900 Louvres
Άπειρες λύσεις ηλιοπροστασίας, σκίασης & εξαερισμού
Απολαύστε τους υπαίθριους χώρους σας με το σταθερό σύστημα σκίασης της
MUSKITA που προσφέρει έξυπνες και αξιόπιστες λύσεις ηλιοπροστασίας για κάθε
ανάγκη. Δημιουργήστε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον υψηλής αισθητικής
με πολλαπλές επιλογές σχεδιασμού, ιδανικά για παραδοσιακούς ή σύγχρονους
μινιμαλιστικούς χώρους.
Το σύστημα ηλιοπροστασίας MU900, προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα πτερύγιων
και λούβρων καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα σκίασης, με τη χρήση περσίδων
ελλειπτικού σχεδιασμού. Το σύστημα προσφέρει πολλαπλές επιλογές για σταθερές,
κάθετες ή οριζόντιες εφαρμογές.

Countless solutions for sun protection, shading & ventilation
Enjoy the outdoors with MUSKITA’s fixed shading system that provides smart and reliable
shading solutions for every need. Create a comfortable and beautiful environment with
the system’s various design options, ideal for both traditional or modern minimalist spaces.
MU900 offers a comprehensive range of shading blades with versatile design options for
fixed, vertical or horizontal applications.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Λύσεις
•

•
•

•

Η μεγάλη γκάμα λούβρων και περσίδων σκίασης της
MUSKITA προσφέρει ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών
με πρόσθετους συνδυασμούς με υαλοπίνακες, συρόμενα
παντζούρια, φωτισμό καθώς και συσκευών ψύξης και
θέρμανσης για την κάλυψη ακόμη και των πιο σύνθετων
αναγκών.
Σχεδιασμένα για ανθεκτικές κατασκευές, τα συστήματα
σκίασης MUSKITA καλύπτουν αποτελεσματικά μεγάλες
επιφάνειες και διαστάσεις με υψηλά επίπεδα ασφάλειας.
Τα συστήματα σκίασης διασφαλίζουν υψηλή εξοικονόμηση
ενέργειας ελέγχοντας αποτελεσματικά τις ενεργειακές
απαιτήσεις του κτιρίου προσφέροντας θερμική άνεση και
φυσικό φωτισμό.
Σχεδόν μηδενικής συντήρησης λόγω χρήσης αλουμινίου.

Technical Features & Solutions
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ_ TECHNICAL CHARACTERISTICS
Πλάτος Περσίδας / Blade Width 100, 115, 120, 150, 200, 208, 250 mm

MUSKITA louvres offer a variety of design options
together with combinations of glazing, sliding and lighting
mechanisms as well as cooling and heating devices to meet
even the most complex needs.
Designed and engineered for robust constructions, MUSKITA
shading systems effectively cover large surfaces and
dimensions with high levels of safety.
The shading systems ensure high energy savings by
effectively controlling building energy requirements,
creating a comfortable environment and enhancing natural
lighting.
Practically zero maintenance due to use of aluminium.

We are at your service.
Contact our technical department for more details and speciﬁcations.
www.muskita.com.cy info@muskita.com.cy T: +357 25 844 444

Quality Certifications
F: +357 25 393 671

