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MOSKIERA RAMKOWA 
INSTRUKCJA POMIARU I MONTAŻU

Do montażu będziesz 
potrzebować:
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POMIAR OKNA

Wysokość i szerokość moskitiery to wymiary światła ramy okiennej. 
Innymi słowami należy otworzyć okno i zmierzyć wysokość i szerokość    
od uszczelki do uszczelki. Gdyby ten etap sprawiał Ci trudność albo 
posiadasz nietypowe okna – napisz do nas wiadomość lub zadzwoń.

mail: info@czasnarolety.pl 
tel: +48 56 655 05 04

mailto:info@czasnarolety.pl
mailto:info@czasnarolety.pl
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Siatka – 1 szt. 
2. Aluminiowe profile – 4 szt. 
3. Narożniki – 4 szt. 
4. Uchwyty do przenoszenia moskitiery – 2 szt. 
5. Wkręty* 
6. Podkładki* 
7. Uchwyt uniwersalny (sprężynkowy)* 
8. Urządzenie do montażu siatki w profile 

(radełko) – 1 szt. 
9. Uszczelka – 4 szt. 

__ 
*liczba sztuk zależna od rozmiaru moskitiery

INSTRUKCJA MONTAŻU

Połącz ze sobą profile ② 
oraz narożniki ③.
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W dwóch wybranych przez siebie 
miejscach wyciągnij uszczelkę ⑨  

(ostrożnie pociągnij za siatkę lub 
podważ śrubokrętem). 

Następnie w postwałą szczelinę 
wciśnij uchwyty do przenoszenia 

moskitiery ④. Ponownie wciśnij 

uszczelkę w szparę za pomocą 

radełka ⑧.

Przyłóż siatkę ① do profili.  
Za pomocą urządzenia do montażu 
siatki (radełka) ⑧ wciśnij uszczelkę ⑨ 
w szparę.  

Radełko ⑧ ma dwie końcówki  
– wklęsłą i wypukłą. Do montażu tej 
uszczelki używa się końcówki 
wklęsłej. 

Upewnij się, że uszczelka ⑨ jest 
mocno wciśnięta, inaczej siatka 
może się odczepić. 
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Za pomocą wkrętaka przykręć 
uchwyty sprężynowe ⑤⑥⑦  
do profili w wyznaczonych 
miejscach (wywiercone 
otwory).  

Uchwyt należy zamontować 
tak by sprężyna wystawała do 
góry. Dokręcić mocno i 
ustawić równolegle do profilu.

Za pomocą nożyczek i noża do 
tapet przytnij odstające elementy.
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By zamontować moskitierę  w oknie należy najpierw wystawić ją na zewnątrz 
okna, a następnie za pomocą uchwytów do trzymania moskitiery przyciągnąć ją 
do ramy okiennej. Moskitierę zahaczamy za pomocą uchwytów sprężynowych tak 
by „złapały” za uszczelkę. Najłatwiej zacząć od uchwytów u góry i na dole, a potem 
po bokach.


