MOSKITIERA DRZWIOWA NA ZAWIASACH
Miejsce montażu

rama, ściana

Kolory
Rodzaj proﬁlu
Rodzaj siatki

gładkie: biały, brązowy (Ral 8017), złoty dąb (Ral 8003), antracyt (Ral 7016)
drewnopodobne ze strukturą: złoty dąb, orzech
aluminiowy (w proﬁlu umieszczona jest uszczelka szczotkowa)
standard: trudnopalna z włókna szklanego (kolor graﬁtowy lub czarny)
opcja: siatka przeciwpyłkowa (kolor czarny)

Max. szerokość

120 cm

Max. wysokość

230 cm
w drzwiach o szerokości powyżej 100 cm lub wysokości powyżej 220 cm stosujemy
narożniki wzmacniające konstrukcję (narożniki białe, brąz, RaL 8003)

zawiasy

standardowe oraz ze sprężyną samozamykającą

Odkopnik

Przezroczysta lub przydymiona płyta z poliwęglanu komorowego – wys. 20 cm
W odkopniku możliwe jest zamontowanie przejścia dla kotów i małych psów.
Przejście dostępne w dwóch rozmiarach (mały i średni). Kolor ramki biały lub brązowy.
W przypadku drzwi balkonowych zlicowanych z ramą konieczne jest zdystansowanie
moskitiery (małe przejście ok. 2 cm, średnie przejście ok. 4 cm)

A1

B1

A2

B2

H1
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małe

145 mm

148 mm

215 mm

240 mm

450 mm

105 mm

105 mm

średnie

218 mm

255 mm

310 mm

384 mm

590 mm

105 mm

105 mm

POMIAR
Dokonując pomiaru należy sprawdzić ilość dostępnego miejsca do zamontowania drzwi (szczególnie w przypadku szerokości) uwzględniając
wymiary proﬁla, zawiasów oraz magnesów. W miarę możliwości rama moskitiery powinna zachodzić poza światło futryny przynajmniej po
ok. 1 cm z każdej strony. Składając zamówienie należy podać szerokość samej ramy drzwi bez zawiasów i magnesów, wysokość oraz stronę
drzwi (zawiasów) patrząc od zewnątrz. Na rysunku powyżej pokazane są drzwi lewe.

MONTAŻ
1. Wstępnie przykładamy moskitierę do futryny i zaznaczamy miejsca przykręcenia zawiasów.

2. zawiasy przed przykręceniem należy rozmontować wyciągając

5. Wyznaczamy miejsce przykręcenia zawiasu środkowego.

7. demontujemy moskitierę i przykręcamy zawiasy na pozostałe wkręty montażowe.

8. na zamontowaną moskitierę do magnesów przykładamy blaszki, zamyka-

my moskitierę i zaznaczamy miejsca przykręcenia blaszek na ramie.

Przykręcamy

29

Zawias standard

Zawias samozamykający

blaszki.

Pochwyt zewnętrzny

lujemy zawiasami.

Pochwyt wewnętrzny

i otwierania, doleganie do płaszczyzny futryny. W przypadku nieprawidłowości regu-

Małe przejście dla kota/psa

3. Przykręcamy zawias górny i dolny na jeden wkręt.
4. zakładamy moskitierę na zawiasy i sprawdzamy pion, prawidłowość zamykania

Magnes

trzpień blokujący.

