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DRZWI SIATKOWE

Economic

H

INSTRUKCJ A MONTAŻU

B

Gefeliciteerd met de aankoop van uw
deurhor "ECONOMIC". Lees, voordat u
de deurhor gaat monteren, eerst de
hieronder beschreven montagehandleiding goed door, deze kan u helpen om
de deurhor makkelijker te monteren en
om problemen te voorkomen.

Economic

instrukcją
montażu, co pozwoli na uniknięcie
błedów w trakcie montażu.

H
H

Deurhor

Gratulujemy zakupu drzwi siatkowych
typu "ECONOMIC". Przed montażem
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MONTAGEHANDLEIDING
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Zaagmaat horprofiel A: binnenwerkse hoogtemaat

M

binnenwerkse breedtemaat van het kozijn min 2 cm.

Przy użyciu narożników H zmontować ramę.
Przyciąć
proﬁl
C tak jak H
proﬁl
B i zamontować
Przy użyciu
narożników
zmontować
ramę. do

M

ramy za pomocą elementów T. Proﬁl C możemy

rozciągnięciem siatki, należy przyciąć listwę z drze

S

aby było nam wygodnie otwierać drzwi.
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S

umieścić na wysokości ok. 100cm od podłogi tak

C

van het kozijn min 2 cm. Zaagmaat horprofiel B:

G

długość wewnętrzna ramy minus 2 cm.
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een lat met de lengte van tussenprofiel B en span

C

Położyć siatkę na ramę i wcisnąć ją w nacięcie

T

F
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deze in het midden van het frame. Dit om het

wraz z naciągiem N za pomocą rolki O. Przyciąć

A
A
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Przyciąć na wymiar płytkę zabezpieczającą D i
zamocować ją za pomocą śrub L.

UWAGA: BLACHA ODKOPNIKOWA D JEST
ELEMENTEM USZTYWNIAJĄCYM CAŁĄ MOSKITIERĘ
Pominięcie tego elementu podczas montażu może
skutkować obwieszaniem się moskitiery.

doorbuigen van de zijprofielen bij het aanspannen

T
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van het gaas te voorkomen.
A
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groef. Snij het overtollige gaas weg.

środkowego zawiasu. Zagiętą część zahaczamy o
zawias, podłużny drut wkładamy w proﬁl (uprzednio

B

uchwytu
/ klamki
z drugiej
strony drzwi
siatkowyc
th
nawiercając
otwór).
Na rysunku
pokazano
montaż
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parkerschroefjes I. Zaag het tussenprofiel C op maat
en bestig deze met parkerschroefjes L. Het afge-

samozamykacz montujemy od dołu zawiasu.
T. Element T, 2szt.

D. Płyta zabezpieczająca, 1 szt.
E. Siatka, 1 szt.
F. Zamek magnesowy, 1 szt.
G. Zawiasy, 2 szt.

H. Narożniki, 4 szt.
I. Śruby 2,9 x 13 VK KK, 4 szt.
K. Śruby 3 x 20, 6 szt.
L. Śruby 2,9 x 6,5 CK KK, 14 szt.
M. Śruby 2,9 x 9,5 CK KK, 2 szt.
N. Naciąg 6 m
O. Rolka 1szt.

S. Samozamykacz, 1szt.

J. Uchwyt, 2szt.
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Zawiesić drzwi siatkowe na ramie za pomocą śrub K
i zamontować zamek magnesowy przy użyciu
pozostałych śrub K i M.
Uchwyty J przykręcamy z dwóch stron proﬁlu C.

Bepaal de scharnierzijde van de deur en zet de
scharnieren met de opvulplaatjes G vast met de

B

samozamykacza
do drzwi
prawych.
Dośrub
drzwi
należy
ją zamocować
za pomocą
dwóch
L.lewych

Zawartos´c´

Knip de schopplaat op maat en bevestig deze met
(maximaal 10) parkerschroeven L.

D

Zamontować zawiasy za pomocą płytki G i śrub T.
Samozamykacz S montujemy na trzpieniu

go za pomocą śrub L. Ta część speł nia funkcję

Leg het gaas E op het frame en druk met behulp
van peesroller O het gaas met pees N in de profiel-

G
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D

Zet met behulp van de hoekverbinders H het frame
in elkaar. Zaag, voordat het gaas wordt aangebracht,

wystającą siatkę.
J

Meet het kozijn en zaag de horprofielen op maat.

zaagde stuk dient als handgreep aan de andere zijde

Inhoud

van de deur en wordt vastgezet met

A. 2 Horprofielen lang.

H. 4 Hoekverbinders

B. 2 Horprofielen kort.

I. 4 Parkerschroeven 2,9 x 13

C. 1 Greepprofiel.

K. 6 Spaanderplaatschroeven 3 x 20

D. 1 Schopplaat

L. 14 Parkerschroeven 2,9 x 6,5

E. 1 Horrengaas

M. 2 parkerschroeven 2,9 x 9,5

F. 1 Magneetsluiting

N. 6 meter Pees

schroeven K en monteer de magneet-

G. 2 Scharnier+opvulplaatje

O. 1 Peesroller

sluiting met de parkers K en M.

2 parkerschroefjes L.
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Hang de deurhor op het kozijn met de spaanplaat-

