INSTRUKCJA POMIARU RAMEK MOSKITIEROWYCH

Ramkę siatkową należy mierzyć od zewnątrz pomieszczenia w otwartym
oknie, używając przyrządu pomiarowego firmy MOL, wg poniższej instrukcji.
1) Przyrząd pomiarowy firmy MOL do okien niezlicowanych (rys. 1.1) i półzlicowanych (rys. 1.2).

Rys. 1.1 Profil standard - wysoki

Rys. 1.2 Profil mini - niski

2) OKNA NIEZLICOWANE I PÓŁZLICOWANE
Przyrząd pomiarowy należy umieścić po kolei w trzech narożnikach ramy okiennej i zaznaczyć wymiar
„C” tak jak na rysunku 2.1. Od otrzymanych wymiarów „C” należy odjąć po 2 mm. Wymiary możemy
wpisać na formularz zamówienia (formularz do pobrania na stronie www.mol.net.pl).
Za pomocą tego samego przyrządu ustalamy odpowiednią wysokość rygla (wysokość: 0, 5,7,10,15 mm).
Należy umieścić przyrząd w ramę okienną tak samo jak w czasie pomiaru wielkości ramki i dobrać jeden
z czterech rygli (rys. 2.2). Rygiel powinien przylegać do uszczelki, ale nie powinien jej nadmiernie
deformować.

wys. C

szer. C

Rys. 2.1 Widok z zewnątrz

Rys. 2. 2 Dobór wysokości rygla

3) OKNA ZLICOWANE
Pomiar należy wykonać tak jak w punkcie 2) ale na zamówienie należy dopisać
uwagę: ”Rygle przymocować z drugiej strony”.
Określając wysokość rygla należy zmierzyć grubość ramy (razem z uszczelką) w
miejscu gdzie przychodzi rygiel.
4) OKNA DREWNIANE
Pomiar wykonać tak samo jak w punkcie 2).
Okna drewniane najczęściej wyposażane są w blaszane okapniki umieszczone w ramie okna
uniemożliwiające ryglowanie ramki w dolnym profilu. W przypadku takich okien należy dopisać na
zamówieniu w polu „uwagi”: „Dół bez rygli”.
Jeżeli osoba wykonująca pomiar nie jest zaopatrzona w przyrząd pomiarowy dopuszcza się wykonanie
go za pomocą narożników zewnętrznych (rys. 4.1, narożnik niski rys. 4.2) od ramek firmy MOL.

Rys. 4.1 Narożnik standard - wysoki
wys. C

szer. C

Rys. 4.2 Narożnik wysoki - niski

Rys. 4.3

5) UWAGI OGÓLNE
Wszelkiego rodzaju uwagi i życzenia dotyczące wykonania ramki należy umieścić na druku zamówienia
w polu ” Uwagi” lub „Informacje dodatkowe”.
Każdorazowo w trakcie pomiaru sprawdzić, przykładając przyrząd pomiarowy, czy przy obranym
sposobie montażu nie nastąpi „kolizja” między zamkniętym skrzydłem okiennym a profilem ramki, ryglem
(szczególnie w oknach licowanych) lub siatką i jeśli to konieczne skorygować odpowiednio pomiar.
Rygle w ramkach zamocowane są 8cm od krawędzi na szerokości i 15cm od krawędzi na wysokości.
W ramkach, w których jeden z wymiarów przekracza 140 cm należy stosować profil centralny (tzw.
szpros), który zwiększa napięcie siatki. Rezygnacja z powyższego profilu może nastąpić tylko na
specjalne życzenie klienta po wpisaniu stosownej informacji w polu „Uwagi”.
Pomiar ramek z narożnikiem wewnętrznym wykonujemy w taki sam sposób jak ramki standard.

