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Instrukcja montażu moskitiery plisowanej

1. Przygotowanie do montażu
1.1.

Sprawdzić stan moskitiery: (profile, siatka, sznurki, wymiary)

1.2.

Oczyścić powierzchnie na których zamocowana będzie moskitiera

1.3.

Sprawdzić poziom i pion powierzchni.

1.4.

W razie konieczności wypoziomować przy użyciu dodatkowej listwy przypodłogowej
(kiedy odchyłka od poziomu jest większa niż 0,2cm)

2. Montaż
2.1.

Rozpocząć montaż od prowadnicy dolnej przyklejanej do podłoża taśmą dwustronną.
Miejsce wyznaczyć jak najbliżej drzwi tarasowych lub innych przesłon zew. Biorąc pod
uwagę klamkę moskitiery (2,5cm)

2.2.

W razie konieczności (gdy prowadnica dolna nie trzyma się podłoża) dokręcić prowadnicę
dolną wkrętami (w zależności od długości moskitiery (4-8 wkrętów, skrajne wkręty w
odległości 10cm od końców prowadnicy), pozostałe w odległości ok. 40cm od siebie)

2.3.

Odczepić sznurki od prowadnicy bocznej bez naciągu (prowadnica bez sprężynek)

2.4.

Zamontować prowadnicę boczną z naciągiem (w zależności od wysokości moskitiery 4-6
wkrętów – odległości podobnie jak przy prowadnicy dolnej)

2.5.

Zaczepić sznurki w prowadnicy bocznej bez naciągu

2.6.

Nałożyć prowadnicę górną na drzwi

2.7.

Ustawić drzwi w prowadnicy dolnej, prowadnicę górną wsunąć pomiędzy prowadnice
boczne tak, aby wchodziła max. 0,3cm w prowadnice boczne.

2.8.

Zamontować prowadnicę boczną bez naciągu (wkrętami, odległości pomiędzy wkrętami
podobnie jak poprzednio)

2.9.

Dokręcić prowadnicę górną

3. Kontrola
3.1.

Sprawdzić czy siatka moskitiery nie jest powyginana

3.2.

Sprawdzić czy moskitiera przesuwa się swobodnie w prowadnicach

3.3.

W razie konieczności wyregulować naciąg sznurków (poluzować, gdy moskitiera
przesuwa się zbyt ciężko, naciągnąć gdy sznurki są zbyt luźne)

3.4.

Dać zleceniodawcy formularz z akceptacją poprawnego montażu
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