
PLISÉ SÍTĚ – TYP 2 

MONTÁŽNÍ NÁVOD 

Před započetím montáže si pečlivě přečtěte tento montážní návod. Vyhnete se tak možným 

komplikacím, spojenými s nedodržením jednotlivých doporučených úkonů a postupů při montáži 

sítě.  

 Nářadí nutné k montáži 
- Imbusový klíč, rozměr 2,5 

- Gumová či dřevěná palička 

- Aku šroubovák s křížovým bitovým nástavcem (popř. křížový šroubovák) 

Postup montáže 
1. Z ochranného obalu vyjmeme složenou plisé síť, kterou položíme na rovnou podložku 

2. Horní a spodní profil rámu sítě položíme kolmo k modulu sítě (viz. hlavní ilustrace) 

3. Odstraníme stahovací pásky, označené číslem „1“ (stahovací pásky označené číslem „2“ na 

síti prozatím ponecháme) 

4. Roztáhneme síť do plného napnutí provázků (na šířku horního a spodního profilu) – pozor na 

překroucení provázků !!! Nesmí se křížit 1 samostatný se 2 provázky u sebe!!! 

5. Horní a spodní profil nasuneme do bočních profilů rámu sítě dle ilustrace 1; v případě, že jste 

zvolili variantu sítě s nízkým prahem, nasuneme spodní profil do bočních profilů dle 

ilustrace 3 

6. Seřídíme úkosy jednotlivých profilů tak, aby přesně doléhaly na sebe (výškově i stranově) 

7. Pomocí imbusového klíče utáhneme stavěcí šrouby na spojovacích rozích horního a spodního 

profilu; v případě varianty sítě s nízkým prahem doklepneme u spodního profilu (nízkého 

prahu) spojovací rožky gumovou nebo dřevěnou paličkou 

8. Síť nyní přišroubujeme na rám dveří pomocí dodaných šroubů v místě předvrtaných otvorů 

9. Nyní odstraníme stahovací pásky označené číslem „2“ 

10. Síť nyní pomalým tahem několikrát roztáhneme a stáhneme, případná místa slepené 

plisované síťoviny opatrně rozlepíme prsty 

Údržba a seřízení sítě 
K maximálnímu prodloužení životnosti Vaší sítě dodržujte níže uvedená doporučení k údržbě. 

- O síť neopírejte jakékoliv předměty (dochází k prohýbání síťoviny, která má určitou míru 

paměťového efektu) 

- Síť není odolná proti ostrým předmětům (dochází k jejímu protržení), drápům a zubům zvířat 

- Síť lze čistit vodou bez použití agresivních chemikálií 

- Síť je vyrobena z polypropylenu - tyto materiály jsou všeobecně hořlavé. 

  



Spodní a horní žlábek profilu je možné prostříknout silikonovým olejem za účelem zvýšení hladkosti 

chodu sítě. Nepoužívejte jiná maziva (WD-40 apod.), hrozí vznik fleků na síťovině. Při užívání sítě 

vizuálně kontrolujeme, zda se do spodního žlábku nedostaly cizí tělesa (kamínky apod.) – tato tělesa 

před použitím sítě odstraníme.  
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