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Dveřní síť proti hmyzu
Válcovaný hliníkový rám o rozměru 51 x 20 mm.

51 x 20
Al

Snadno snímatelná bez nářadí díky speciálním pantům.
Standardně dodávaná se středovou výztuhou, spodní okopovou příčkou a samozavíracími panty.

Standardně dodávané součásti sítě:
3ks samozavíracích pantů (namontováno)
1ks jednostranné madlo (přibaleno)
2ks magnetických zámků (přibaleno)
2ks výztuh (namontováno) = středová a okopová příčka
vruty pantu 4x25 mm
vruty magnetu 3x10 mm
vrut magnetu TEX3,5x13 mm
trhací nýty na madlo

Základní barevné provedení rámu - oboustranné.

RAL 8019

RAL 9003

imitace dřeva

Barvy síťoviny: černá
šedá
bílá

VNITØNÍ ROH

POLOHA PANTŮ = poloha při pohledu na síť z exteriéru/zvenku.

Stranu si můžete zvolit dle potřeby, většinou se panty umísťují na stejný sloupek rámu, na kterém jsou
připevněny panty balkónových dveří, jen zvenčí. Pomůcka - projděte balkonovými dveřmi ven, a udělejte
čelem vzad. Na které straně vidíte panty balkonových dveří, na té straně budou i panty dveřní sítě.
DŮLEŽITÉ!
Dveřní síť nelze použít, pokud přes úroveň rámu výrazně vyčnívá klika dveří, nebo jsou-li jiné překážky
na dveřích nebo na rámu.
Plocha rámu balkónových dveří, na kterou bude dosedat dveřní síť, by měla být v rovině.
Tento návod je pro standardní situace a nemusí doslova platit pro každý dveřní rám balkónových dveří.
Každý sám musí posoudit veškerá rizika při samotném zaměření a montáži.
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DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU - ZAMĚŘENÍ

Umístění pantů - poloha při pohledu na síť z exteriéru/zvenku.

Poloha středové příčky

min. 15

Poloha středové příčky je volitelná.
Jde o vzdálenost středu příčky od spodního okraje dveřní sítě.
Šířka příčky je 110 mm. Příčka slouží ke zpevnění konstrukce a
jako plocha, na kterou lze při otvírání zevnitř tlačit rukou.
Do síťoviny se tlačit nesmí! Pokud máte na balkónových dveřích
také příčku, můžete zvolit polohu s ohledem na tuto příčku.
Bez zadání polohy bude umístěna v cca 1/3 výšky síťových dveří.
Ve spodní části dveřní sítě je okopová příčka (šíře 110 mm),
sloužící k ochraně proti prokopnutí sítě.

Minimální vůle:
Místo pro panty = 25 mm
Místo pro magnet = 15 mm
Místo pro vysazení = 15 mm nad sítí

VÝŠKA - ROZMÌR PRO VÝROBU

Zaměřuje se vždy venkovní rozměr sítě = rozměr pro výrobu.
Počítejte s tím, že po stranách rámu sítě musí být prostor pro
panty a prostor pro magnety, nad sítí prostor pro vysazení.

PODLAHA

DVEØNÍ PANT

25 mm

MAGNET

ŠÍŘKA - ROZMÌR PRO VÝROBU

15 mm

DOSEDACÍ PLOCHA cca 2 cm
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