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Síť proti hmyzu rámová na DVEŘE 

Zaměření: 

hodnoty se udávají v milimetrech (mm) 

Před zaměřením se ujistěte, zda máte po celém obvodu rámu dveří dostatek prostoru 

(40mm na straně magnetů, 45mm na straně pantů, 25mm na vrchní a spodní straně) pro 

osazení rámové sítě na DVEŘE. Tento přesah slouží pro správné dosedání síti na DVEŘE na 

rám dveří, případnou eliminaci nepřesností při zaměřování, zabrání zadrhávání síti na DVEŘE 

o podlahu při otevírání a zároveň Vám vymezuje dostatečný prostor k namontování pantů 

a magnetek. 

Klika dveří nesmí přesahovat více než 10mm za rám dveří, jinak se dveře nebudou zavírat. 

Šířka: 

Šířku rámové sítě na DVEŘE určíte zaměřením otvoru dveří resp. otvoru, na který chcete osadit 

sítě na DVEŘE. Měříte tzv. světlou šířku rámu dveří, resp. otvoru. K naměřené hodnotě přičtete 

40mm. Výsledná hodnota je výrobní šířka sítě. 

Panty (25mm) a magnetky (20mm) přidají dodatečných 45mm. Potřebný montážní prostor na 

šířku pro sítě na DVEŘE je tedy světlá šířka + 40mm + 45mm. Ujistěte se, že máte dostatek 

prostoru na šířku na rámu dveří, resp. otvoru. 

Výška: 

Výšku rámové sítě na DVEŘE určíte zaměřením otvoru dveří resp. otvoru, na který chcete 

osadit sítě na DVEŘE. Měříte tzv. světlou výšku rámu dveří, resp. otvoru. K naměřené hodnotě 

přičtete 40mm. Výsledná hodnota je výrobní výška sítě. 

Pro správné otevírání dveří, aby se sítě na DVEŘE nezadrhávaly o podlahu počítejte 10mm na 

spodním rámu dveří. Potřebný montážní prostor na výšku pro sítě NA DVEŘE je tedy světlá 

výška + 40mm + 10mm. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru na výšku na rámu dveří, resp. 

otvoru. 
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Výška příčky (výztuhy): 

Určuje v jaké výši bude umístěna výztuha dveří, pokud je použita. Hodnota je od spodního 

okraje otvoru rámu dveří, až po střed příčky síti na DVEŘE. K naměřené hodnotě připočtěte 

20mm. 

V případě nevyplnění hodnoty, výrobce určí výši příčky uprostřed výšky sítě na DVEŘE. 

Určení orientace dveří: 

Orientaci síti na DVEŘE určitě tak, že při pohledu na sítě na DVEŘE, které se otevírají směrem 

k Vám, označíte stranu, na které chcete aby byly umístěny panty. 
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