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Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel 

Keretes szúnyogháló AJTÓRA 
Mérés: 
 
Az értékek mm-ben vannak megadva 
 
Bemérés előtt győződjön meg róla, hogy a kereten van elegendő tere (45mm mindkét oldalon, 
25mm felül és 35mm alul) a keretes AJTÓ szúnyogháló telepítésére. Ez az átfedés arra szolgál, hogy 
megfelelően illeszkedjen a szúnyogháló AJTÓ az ajtókerethez, esetleg kiküszöbölje a mérési 
pontatlanságokat, megakadályozza a háló akadozását a padlóhoz a nyitáskor, és egyben elegendő 
teret biztosít Önnek a zsanérok és a mágnesek felszereléséhez. 
 
Az ajtókilincs mérete nem haladhatja meg a 10mm-t az ajtókerettel szemben, különben a 
szúnyogháló ajtó nem záródik be. 

 
Szélesség: 
 
A keretes szúnyogháló AJTÓ szélességét az ajtónyílás bemérésével esetleg az a nyílás bemérésével, 
amelyre szeretné az AJTÓ szúnyoghálót telepíteni. Az ajtó úgynevezett „fény” nyílását mérje, esetleg 
más nyílást. A bemért mérethez számoljon hozzá 50mm. A végső méret a termék végső szélessége. 
 
A zsanérok és a mágnesek még további 36mm adnak hozzá. Ezért az AJTÓ háló szükséges telepítési 
tere a fénynyílás szélessége + 50 mm + 36mm. Győződjön meg róla, hogy van elegendő tere az 
ajtókereten, esetleg a nyíláson. 
 

Magasság: 
 
A keretes AJTÓ háló magasságát az ajtónyílás határozza meg, esetleg a nyílás amelyre szeretné az 
AJTÓ hálót telepítene. Az úgynevezett fénymagasságot mérjük az ajtón, esetleg más nyíláson. A 
bemért mérethez adjon hozzá 50mm. A végső méret a termék teljes magassága. 

 
Az ajtó sima nyitása érdekében, hogy az AJTÓ háló ne akadozzon a padlóba, számoljon hozzá 10mm 
az alsó kerethez. Az AJTÓ háló szükséges telepítési magassága tehát a fénymagasság + 50mm + 
10mm. Győződjön meg róla, hogy van elegendő hely aj ajtókereten, esetleg a nyíláson. 

 
A vízszintes szárnyosztó (keresztmerevítő) magassága: 
 
Határozza meg a keresztmerevítő magasságát, ha használ. Az érték az AJTÓ hálón az ajtókeret alsó 
szélétől a keresztmerevítő közepéig. A bemért mérethez adjon hozzá 25mm. 

 
Nyitásirány meghatározása: 
 
A háló AJTÓ nyitásirányát úgy adja meg, hogy a AJTÓ háló felé néz az Ön felé nyíló ajtón, azt az oldalt 
adja meg, amelyre szeretné a zsanérokat helyezni. 


