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Instrukcja pomiaru i montażu moskitiery drzwiowej na zawiasach.
POMIAR:
1. Zmierzyć najmniejsze światło ( szerokość , wysokość ) w ościeżnicy drzwiowej po
otwarciu kwatery np. 750 x 2100
UWAGA: przy drzwiach drewnianych z okapnikiem wysokość mierzymy do okapnika.
2. Do zmierzonych wymiarów dodajemy wartość od 30 ÷ 40 mm do drzwi z PCV
np. 750 + ( 30 ÷ 40 mm ) i 2100 + ( 30 ÷ 40 mm )
Do drzwi drewnianych z okapnikiem np. 750 + ( 30 ÷ 40 mm ) i 2100 + 15 mm
3. Do powyższych pomiarów musi być spełniony warunek – ościeżnica drzwi na obwodzie
musi być widoczna z muru ( szpalt ) 40 mm.
W innych przypadkach pomiar należy rozpatrywać indywidualnie i dostosować do
istniejących warunków.
4. Należy podać wysokość poprzeczki montowanej w drzwiach moskitiery. Rozmieszczenie
poprzeczki moskitiery drzwiowej wina pokrywać się z poprzeczką drzwi balkonowych (
jeżeli taka istnieje )
5. Należy podać rodzaj drzwi prawe lub lewe. Stojąc przed moskitierą drzwiową od strony
montowania zawiasów do futryny określamy rodzaj drzwi.
- zawiasy montowane z prawej strony - drzwi prawe
- zawiasy montowane z lewej strony - drzwi lewe

MONTAŻ:
1. Montowane drzwi przystawiamy do futryny tak , aby równomiernie zachodziły na futrynę
na całym obwodzie.
2. Przy użyciu ołówka odznaczamy położenie podstawy zawiasów na futrynie.
3. Ściągamy podstawy zawiasów przez wyciągnięcie metalowych bolców.
4. Przykładamy ściągnięte podstawy zawiasów do wyznaczonych wcześniej obrysów na
futrynie i odznaczamy miejsca , gdzie mają być montowane wkręty.
5. Punktujemy zaznaczone miejsca i nawiercamy prowadzenie wkrętów wiertłem ø 1 mm.
6. Przykręcamy podstawy zawiasów do futryny , zakładamy moskitierę drzwiową i
wsuwamy metalowe bolce.
7. Po zamocowaniu moskitiery drzwiowej z drugiej strony futryny odznaczamy i
przykręcamy blaszki zamknięć magnetycznych.
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