
MOSKITIERA  DRZWIOWA  OPIS 

 

Moskitiera drzwiowa otwierana na zawiasach stanowi doskonałą ochronę przed owadami, 

gwarantując swobodne korzystanie z balkonów czy tarasów. Nie ogranicza widoczności w 

świetle drzwi. 

Wykonana jest ze specjalnych aluminiowych profili drzwiowych z poprzeczką w środku lub 

bez , w kolorach białym , brązowym. 

Rama drzwiowa wypełniona jest siatką z włókna szklanego koloru popielatego lub czarna. 

Istnieje możliwość wypełnienia dolnej części ramy do 80 cm wysokości płytą z poliwęglanu. 

Moskitiera drzwiowa mocowana jest z jednej strony za pomocą trzech zawiasów do futryny 

drzwi , a z drugiej strony przy pomocy dwóch zamków magnetycznych utrzymywana jest w 

pozycji zamkniętej. 

Moskitierę drzwiową można montować za równo do drzwi z PCV , jak i drewnianych. 

 

POMIAR  MOSKITIERY  DRZWIOWEJ 

 

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 

  

INSTRUKCJA  MONTAŻU  DRZWI 

 

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. 

 

    

 


