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▲ Možnost libovolného vytahování a stahování sítě 
horizontálně 

▲ Extrudovaný hliníkový box o rozměru 50 x 42 mm
▲ Montáž do ostění nebo na rám okna vyžaduje navrtání 

sítě do rámu okna
▲ Vhodná do dvoukřídlých oken i balkónových dveří
▲ Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL

Síť proti hmyzu F10
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Síť proti hmyzu F10
Základní specifi kace produktu

Specifi kace

Rám Max. 

garantované 

rozměry

Způsob

uchycení

Počet montážních 

klipů

Roh Síťovina

vnitřní vnější šedá černá zesílená bílá 

(do šíře 160cm)

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

SC 504
horiz. box 50 x 42

Al

3,6 m2

max. v. 2400 mm
max. š. 1700 mm

držáky boxu
na rám / do ostění

dle rozměru Ne Ne Ano Ne Ne Ne

Barva RAL 9003 bílá (oboustranně)
RAL 8019 hnědá (oboustranně)
jiná RAL (oboustranně)

Atypická provedení nevyrábíme. 

2-00381-XXXX-A
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Síť  F10 (2-00381-0000)

pozice název položky obchodní název číslo výkresu

10 Alu tyč se sítí SC 501 6-004430-xxxx
11 Alu tyč se sítí SC 502 6-004429-xxxx
20 Sada komponentů - box SC 504 6-004453-9004                 
23 Vrut 3,9x16, DIN 7982 C, Zn, zápustná hl.kříž.    A 67/8 6-009450-0000                 
30 Vodící lišta 22 Al 30x22mm               SC 503 6-004432-xxxx
40 Sada komponentů pro centr.zámek SC 505 6-004311-9010                 
50 Táhlo 1,3m                                SC 508 6-004310-xxxx
60 Brzda                                             SC 511                        6-004314-0000                 

70-71 Horní držák boxu pro mont.do okna           SC 510 6-004309-9010                 
72-73 Horní držák boxu pro mont. na rám černý    SC 509 6-004451-9004                 
80-81 Krytka pro mont.otvor 10mm                 SC 512 6-004313-9004                 
100 Kartáček pro SL-I 4,8x20mm                        PR 0158                        6-001749-0000                 
100 Kartáček 4,8x10mm                                 SC 506                        6-004315-0001                 
101 Kartáček 4,8x10mm                                 SC 506                        6-004315-0001                 
102 Kartáček 4,8x10mm                                 SC 506                        6-004315-0001                 

110-111 Kartáček AW 4,8x10mm                              SC 507                        6-004316-0000                 
120-121 Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.  A 67/5                        6-003137-0000                 
130-131 Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.  A 67/5                        6-003137-0000                 
140-141 Vrut 4x16 Zn s půlkulatou hlavou-křížový          A 67/11                       6-003151-0000                 

150 Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.    A 67/8                        6-003146-0000                 
170 Zarážka koncové lišty                             SC 518                        6-004454-0000                 

180-181 Vrut do dřevotřísky 4x20 mm, Zn -zápustný -kříž.  A 67/7                        6-003138-0000                 
190-193 Hmoždinka 8x40 typ S                      A 69                          6-003149-0000                 
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Síť proti hmyzu F10
Vyměření

• při variantě uchycení do ostění i na rám se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována
• při vyměřování musíme počítat s tím, že nad boxem sítě musí být potřebné místo pro držák (klip) min. 16mm
• síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
• tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
• do formuláře je nutno uvést, zda si zákazník přeje mít v rolovací sítí i zpomalovač navíjení. Je vhodný u sítě s nižší výškou, 

kdy navíjení je prudší než u vyšších sítí. 
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Síť proti hmyzu F10
Montáž

Montáž rolovací sítě do ostění

• vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání
• po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)
• na  schránku do  vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro 

vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou
• schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji
• do vodících lišt předvrtat otvory vrtákem Ø 4 mm a zahlou-

bit!!! Bez zahloubení by hlavička vrutu omezovala dráhu za-
mykacího táhla!!!

• označit vrtanou část, stejně jako u schránky
• připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
• dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta 

ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty,  aby se nedos-
talo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout. 

• dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště 
byl vždy u  rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z  vodící lišty, 
např. při průvanu

• přišroubovat vodící lišty k ostění 
• stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou 

ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
• několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě  v boxu 

po přepravě 
• vyzkoušet zamýkaní a  těsnost koncové lišty s  parapetem 

nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu 
než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru. 
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Přibalené komponenty, vč. kotvícího materiálu

• držák pro uchycení schránky do ostění
• držák pro uchycení schránky na rám okna
• krytka montážního otvoru (při montáží na rám okna)
• zarážka koncové lišty (při montáží na rám okna) 
• vrut 4x40 mm (pro montáž do ostění)
• vrut 4x20 mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)
• vrut 4x16 mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)

Nářadí k vyměření a montáži

• metr
• tužka 
• křížový šroubovák
• vrtáky Ø 4 mm a Ø 10 mm
• vrtačka 
• vodováha

Montáž rolovací sítě na rám okna

• vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej im-
busovým šroubem 

• schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky
• předvrtat si otvory ve vodících lištách vrtákem Ø 4 mm skrze 

vodící lištu
• vyvrtat vrtákem Ø 10 mm otvor pro krytku montážního otvoru. 
• připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
• dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta 

ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty,  aby se nedos-
talo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout. 

• dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl 
vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při 
průvanu

• takto sestavenou síť přiložit k  rámu a  přišroubovat držáky se 
schránkou k rámu okna

• přišroubovat vodící lišty k rámu pomocí zápustných vrutů
• nasadit do otvoru krytku montážního otvoru 
• stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou 

ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
• několikrát se sítí vyjet a  sjet z  důvodu srovnání sítě  v  boxu 

po přepravě 
• vyzkoušet zamýkaní a těsnost koncové lišty s parapetem nebo 

jiným ukončením
• dle potřeby nasadit do  vodící lišty zarážky koncové lišty. 

To se týká hlavně montáže, kde není ukončení parapetem nebo 
jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu 
než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru. 

Síť proti hmyzu F10
Montáž


