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NÁVOD NA MONTÁŽ
Pevná sieť - SOM
UCHYTENIE SIETE:
Zvrtlík (montáž z exteriéru):
1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. Na rám okna upevníme PVC zvrtlíky (otočné úchyty), s ktorých pomocou
je sieť prichytená k rámu (skrutky sú súčasťou dodávky).
"Z" HÁČIKY (montáž z interiéru):
1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2 Sieť uchytíme k rámu okna (bez vŕtania) pomocou "Z" háčikov
(nanitovaných na profile) nasunutím siete smerom nahor (tým dôjde
k uchyteniu siete za horný "Z" háčik) a následným spustením
(tým dôjde k uchyteniu siete za spodný "Z" háčik.)
3. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry.
Výklopnými PÁNTAMI (montáž z exteriéru):
1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. V mieste horných rohov siete budú osadené výklopné panty.
Na okennom ráme si odmeriame miesta pre uchytenie týchto pántov
a následne ich prichytíme.
3. V mieste spodného profilu osadíme dva PVC zvrtlíky.
4. Sieť nasunieme zospodu do výklopných pántov a spustíme do pripravených zvrtlíkov.

Pevná sieť-SOL
UCHYTENIE SIETE:
Otočným HÁČIKOM:
1. Sieť priložíme z interiéru k okennému rámu a uchytíme ju otočením háčikov
za okenný profil.
2. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry.

Pevná sieť-Predsadená
UCHYTENIE SIETE:
Zvrtlík (montáž z interiéru):
1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. Plastové zvrtlíky (otočné úchytky) s nízkym odsadením sú namontované
z vnútornej strany sieťového profilu a uchytené za jeho lem.
3. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry

SIEŤ DVEROVÁ OTVÁRACIA
UCHYTENIE SIETE:
Obyčajným PANTOM:
1. Sieť priložíme zvonku k dverovému rámu / ku špalete.
2. Sieť upevníme na dverový rám pomocou rohových pántov alebo
k špalete pomocou rovnakých pántov (pánty sú súčasťou sieťového profilu).
3. V prípade nerovnosti dverného rámu sú k dispozícii podložky pod pánty siete.
4. Pre lepšie zatváranie siete je odporúčaný magnet (upevnený k sieťovému
profilu na strane madla), ktorý dosadá na pliešok upevnený
na ráme dverí.
Samozatvárajúcim PANTOM:
1. Postup rovnaký ako u obyčajných pántov, len je potrebné nastaviť
a zabezpečiť pružinový mechanizmus pantu

SIEŤ SAMONAVÍJACIA - OKENNÁ
1.Do drážok koncovej lišty nasunieme najprv madlo, držiak so šnúrou, druhé madlo
a nakoniec z každej strany plastové koncové zarážky.
Do navíjaciej hriadele a boxu rolovacej siete nasunieme zo strán plastové krytky s úchytnými tŕňmi.
2. Box so sieťou uchytíme skrutkami do hmoždiniek v špalete (ostenia)
cez diery v tŕňoch bočných krytiek.
3. Do každej vodiacej lišty nasunieme zospodu nastaviteľné zabezpečenie koncovej lišty.
4. Vodiace lišty nasunieme do koncovej lišty a potom uchytíme skrutky do hmoždiniek v špalete
(ostenia). Na želanie zákazníka môže
byť rolo sieť vybavená vynášacími uholníkmy.
V tomto prípade sú vodiace lišty uchytené k týmto uholníkom už z výroby (prinitovaním).
Do vodiacich líšt a vynášacích uholníkov sú predvŕtané z výroby otvori pre priechod skrutkovača
na uchytenie líšt skrutky do okenného rámu.
Po uchytení líšt sa do otvorov v lištách nacvaknú plastové krytky.
5. Na nastaviteľnom zabezpečeni koncových lišt si nastavíme výšku,
v ktorej bude sieť zabezpečená.

SIEŤ SAMONAVÍJACIA - DVEROVÁ
1.Do drážok koncovej lišty nasunieme madlo a z každej strany plastové koncové zarážky.
Do navíjacej hriadele a boxu rolovacej siete nasunieme
zo strany plastovu krytku s úchytnými tŕnmi a do drážky v boxe nasunieme tesniacu kefku.
2. Na box sa sieťou nacvaknete kovové spony. Box priložíme na ostenia,
označíme si miesta pre vyvŕtanie otvorov na uchytenie kovových spôn a samotného
boxu do ostenia.Vyvrtáme otvory,zasunieme do nich hmoždinky a vrutmi uchytíme
samotné spony.Potom na spony nacvakneme box so sieťou a uchytíme samotný box.
3. Na protikus nasunieme zaisťovací háčik koncovej lišty a z každej strany plastové zarážky.
4. Medzi box a protikus zasunieme hornú a dolnú vodiacu lištu.
(Horná lišta je širšia než dolná vodiaca lišta.)
5. Vodiace lišty prichytíme skrutkami k dverovému rámu.
V prípade, keď si zákazník želá odsadenie vynášacími uholníky, je potrebné najprv vyvŕtať do
vodiacich líšt otvory o ø 10mm a do vynášacích uholníkov otvory s ø 5mm.
Cez tieto otvory sa uchytia vynášacie uholníky k osteniu. Vodiace lišty
sa prichytia k vynášecím uholníkom prinitovaním. Potom sa do otvorov v lištách nacvaknú
plastové krytky.
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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
Obsluha:
Dverové siete sa ovládajú pomocou madla umiestneného na ráme siete.
Samonavíjacia sieť okenná sa ovláda pomocou madiel a sťahovacej šnúry
umiestnených na koncových lištách siete.
Samonavíjacia sieť dverová sa ovláda pomocou madla umiestneného na
na koncovej lište siete.

Údržba:
Pevné a dverové siete nevyžadujú osobitnú údržbu.
Samonavíjacie siete vyžadujú udržiavanie čistoty dráhy vo vodiacich lištách,
inak nevyžadujú
žiadnu osobitnú údržbu.

