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POR QUE COLOCAR COLOCAR
TELA MOSQUITEIRA ?
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Diminua o consumo de 
ar condicionado e

 aumente a circulação
de ar fresco. 

Alta resistência contra sol,
chuva e grandes variações
de temperatura.

Fique tranquilo no
conforto da
sua casa!



As telas mosquiteiras são fabricadas sob medida
para se adaptar ao modelo da esquadria.

 
Elas são projetadas para serem funcionais e

práticas atendendo à sua necessidade.

SOB MEDIDA
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MALHA MOSQUITEIRA
Fibra de vidro (40%) com revestimento em
PVC(60%);

Alta durabilidade;

É lavável e não cria mofo;

Boa visibilidade;

Ambiente ventilado e arejado;

Auxilia na filtragem do ar.
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Perfis em alumínio;

Pintura eletrostática e anodização;

Cores: branco, bronze, preto e fosco;

Não descasca;

Resistente à corrosão;

Alta resistência.

ESTRUTURA

Perfil para janelas

Perfil para portas
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MODELOS
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A tela é fixada no perfil de alumínio, sob pressão,
com guarnição preta (borracha).
A montagem dos quadros é feita com cantoneiras
de plástico. 
A vedação é realizada com escovas na cor preta.

JANELAS
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São instalados dois trilhos de alumínio, sendo
um na parte superior e outro na parte inferior
da janela.
Há roldanas na parte inferior do quadro de
alumínio, que facilitam o deslizamento da tela.
Os  quadros são de fácil remoção para a
limpeza da tela e da esquadria.

OBS.: quando há necessidade, são colocadas
cantoneiras nas laterais para melhor vedação.

MODELO: DES

TELA DESLIZANTE Janelas
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Ela é instalada com dobradiças de plástico na parte superior que dão
sustentação e possibilitam o movimento de abertura da tela e são de fácil
remoção para limpeza. 
O fechamento da tela é feito com uma tramelinha na parte inferior.

TELA DOBRADIÇA Janelas
MODELO: DOB
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A tela enrola para dentro da caixa que há na
parte superior, tendo laterais que a guiam. 

Há puxadores e uma corda que auxiliam no
fechamento e manuseio da mesma. Na sua
base existe uma trava que mantêm a tela
fechada.
A tela é na cor cinza. 

TELA RECOLHÍVEL Janelas

MODELO: REC OU REC CM
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É colocado um trilho superior e inferior, a tela é
encaixada nesses trilhos.

Há possibilidade de retirada da tela para limpeza.

TELA FIXA Janelas

MODELO: FIX BC E FIX TR

TELA FIXA TRILHO TELA FIXA BICO

Por “tramelinhas”: são instaladas na parede e
fazem a fixação da tela.

Há possibilidade de retirada da tela para limpeza.



MODELO: GUI

TELA GUILHOTINA Janelas

São instalados dois trilhos de alumínio nas laterais da janela.
A tela desliza no sentido vertical da janela.
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PORTAS
A tela é fixada no perfil de alumínio com
guarnição preta (borracha).
A montagem dos quadros é feita com
cantoneiras internas de alumínio, fazendo com
que ela seja mais reforçada para o uso do dia a
dia.
A vedação é realizada com escovas na cor
preta. 14



Sua funcionalidade é igual a uma porta de entrada, tem dobradiças em uma
das laterais que possibilitam a sua abertura, sempre no sentido contrário da
porta.
Se necessário são colocados travessa, puxadores e travas.

TELA PORTA BL GIRO
MODELO: BL GIRO

Portas
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É colocado um trilho na parte superior e a tela
fica suspensa pelas roldanas. Na parte inferior há
um trilho que guia a mesma (caso não atrapalhe
a circulação). A tela desliza em toda a largura da
abertura.
Se necessário são colocados travessa e
puxadores.

TELA PORTA DESLIZANTE
MODELO: BL CAP

Portas
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É colocado um trilho na parte superior e a tela
fica suspensa pelas roldanas.
Possue dobradiças nas laterais que abrem em
forma de cotovelo, podendo ser feita com vários
módulos.
Se necessário são colocados travessa e
puxadores.

TELA PORTA CAMARÃO
MODELO: BL CAMARÃO

Portas
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PORTAS - LINHA LEVE
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A tela é fixada no perfil de alumínio com
guarnição preta (borracha).
A montagem dos quadros é feita com
cantoneiras de plástico como nas janelas. 
A vedação é realizada com escovas na cor
preta.



Sua funcionalidade é igual a uma porta de
entrada, tem dobradiças em uma das laterais
que possibilitam a sua abertura, sempre no
sentido contrário da porta.
Se necessário são colocados travessa,
puxadores e travas.

Ela tem a mesma estrutura usada nas janelas.

TELA PORTA GIRO PN
MODELO: GIRO PN

Portas
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PROTEGER-SE DOS INSETOS

É SUSTENTÁVEL E

ELEGANTE.



(51) 3038-7776 / 3597-4397

(51) 98408-7774

miamiesquadriasetelas@gmail.com

www.miamitelas.com.br

Av dos Munícipios, 6540 - Campo Bom - RS

AGUARDAMOS SEU CONTATO
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WHATSINSTAGRAM FACEBOOK

SITEYOUTUBE GOOGLE

Todas as redes sociais tem

link de redirecionamento,

clique onde você tem

interesse e nos acompanhe! 

REDES SOCIAIS
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5551984087774&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20fazer%20or%C3%A7amento%20das%20telas%20mosquiteiras.%20Vim%20pelo%20Cat%C3%A1logo%20das%20telas.
https://instagram.com/miami.esquadrias?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/436622639767076/posts/4070589203037050/?d=n
https://miamitelas.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCtvYNm-HqgDzyFaxMedYmnw
https://g.page/miami-esquadrias-e-telas?share


Muito obrigado!


