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MOSKITERA ROLOWANA TYP F10 

(POZIOMA POZYCJA BOXU) 

1. POMIAR 

 
 w przypadku montażu do ościeży i na ramie okiennej mierzymy wielkość otworu okiennego, do którego będzie 

moskitiera montowana 

 należy pamiętać że nad profilem musi być miejsce na uchwyt (klip) min.16 mm 

 pomiaru dokonujemy w trzech miejscach, podajemy najmniejszy ze zmierzonych wymiarów 

 zmierzone wymiary są wymiarami produkcyjnymi, które należy wpisać w formularzu zamówienia 

 w formularzu należy określić czy moskitiera ma być wyposażona w spowalniacz nawijania. Spowalniacz jest zalecany 
do moskitier o małej wysokości, gdy zwijanie jest bardziej intensywne niż u moskitier wyższych 

Moskitiery są produkowane od 500 mm do 1700 mm szerokości i od 500 mm do 2400 mm wysokości. 
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2. MONTAŻ 

 
2.1 MONTAŻ MOSKITIERY ROLOWANEJ DO OŚCIEŻY 

 
 weź uchwyt SC 510, zaznacz otwory do wiercenia  

 po wywierceniu zamocuj uchwyty (klipy) 

 do górnego rowka włóż uszczelkę szczotkową, potrzebną do uszczelnienia przestrzeni między uchwytem i boxem 

 włóż box do uchwytów i zatrzaśnij  

 do prowadnic bocznych wywierć otwory za pomocą wiertła o średnicy Ø 4 mm, pogłębić otwór!!! Otwór musi być 

głęboki na tyle, aby łeb śruby nie ograniczał przejścia cięgna blokującego!!! 

 zaznacz miejsce wiercenia, tak samo jak u boxu 

 włóż prowadnice boczne do boków boxu 

 upewnij się, że siatka z listwą jest poprawnie umieszczona w prowadnicach. Należy zwrócic uwagę na listwę 

końcową, aby zapobiec jej umiejscowieniu w rowku ogranicznika blokowania! Jeśli jest w rowku, nie będzie 

możliwe opuszczenie moskitiery. 

 upewnij się że uszczelka szczotkowa AW (sztywna, ścięta) jest umieszczona u ramy okna. Służy zapobieganiu 

wypadania moskitiery np. w czasie przeciągu 

 przykręć prowadnice do ościeży 

 opuść moskitierę i w razie potrzeby wyreguluj ograniczniki blokowania w prowadnicach. Ogranicznik ma 4 szt śrub 
imbusowych 

 kilkakrotnie opuścić i podnieść moskitierę, aby wyrównać siatkę w boxie po transporcie 

 sprawdź szczelność listwy końcowej z parapetem lub innym zakończeniem 

 

UWAGA: 

Obrazek pokazuje odwróconą listwę końcową, inna niż w rzeczywistości. Widok z zewnątrz. 
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2. 2. MONTAŻ MOSKITERY ROLOWANEJ NA RAMIE OKIENNEJ 

 
 weź uchwyt SC 509 zamocuj i zablokuj go na boxie za pomocą śruby imbusowej 

 umieść box na ramie i zaznacz otwory do mocowania boxu 

 wywiercić otwory w prowadnicach za pomocą wiertła o średnicy Ø 4 mm 

 użyj wiertła o średnicy Ø 10 mm, aby wywiercić otwór na pokrywę otworu montażowego. 

 włóż prowadnice boczne do boków boxu 

 upewnij się, że siatka z listwą jest poprawnie umieszczona w prowadnicach. Należy zwrócic uwagę na listwę końcową, 
aby zapobiec jej umiejscowieniu w rowku ogranicznika blokowania! Jeśli jest w rowku, nie będzie możliwe opuszczenie 
moskitiery. 

 upewnij się że uszczelka szczotkowa AW (sztywna, ścięta) jest umieszczona u ramy okna. Służy zapobieganiu 

wypadania moskitiery np. w czasie przeciągu 

 tak zmontowaną moskitierę umieścić na ramie okna i przymocować uchwyty boxu 

 przykręcić prowadnice do ramy okiennej za pomocą wkrętów z łbem stożkowym 

 do otworu załóż pokrywę otworu montażowego  

 opuść moskitierę i w razie potrzeby wyreguluj ograniczniki blokowania w prowadnicach. Ogranicznik ma 4 szt śrub 
imbusowych 

 kilkakrotnie opuścić i podnieść moskitierę, aby wyrównać siatkę w boxie po transporcie 

 sprawdź szczelność listwy końcowej z parapetem lub innym zakończeniem 

 w razie potrzeby zamontuj do prowadnic ograniczniki listwy końcowej. Dotyczy głównie montażu, gdy moskitiera nie 
opiera się o parapet lub inne zakończenie 

 

 

 

UWAGA: 

Obrazek pokazuje odwróconą listwę końcową, inna niż w rzeczywistości. Widok z zewnątrz. 
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DOŁĄCZONE KOMPONENTY, WŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI KOTWIĄCYMI  

 uchwyt do mocowania boxu do ościeży 

 uchwyt do mocowania boxu na ramie okna 

 pokrywa otworu montażowego (montaż na ramie okna) 

 ogranicznik listwy końcowej (montaż na ramie okna) 

 wkręt 4x40mm (montaż do ościeży) 

 wkręt 4x20mm (montaż prowadnic na ramie okna) 

 wkręt 4x16mm (montaż uchwytu boxu na ramie okna) 

 
 

NARZĘDZIA DO POMIARU I MONTAŻU: 

 metr (taśma miernicza) 

 ołówek 

 śrubokręt krzyżakowy 

 wiertła Ø 4mm i Ø 10mm 

 wiertarka 

 poziomnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platnost návodu: 1. 2. 2012 4 


