Insektu sietu mērīšana un uzlikšana

Iestiprināmais siets (koka logiem)

Nomēri, pasūti un uzliec pats!
1. Izmēri loga ailes platumu (W).
2. Izmēri loga ailes augstumu (H). Lai to izdarītu pareizi, aplūko loga rāmja
apakšējo malu (A). Veic mērījumus attiecīgi malas formai.
3. Pievērs uzmanību loga rāmja sāniem (B) – vai malas ir noapaļotas/slīpas vai
taisnas/gandrīz taisnas.
4. Ievadi izmērus RIPO mājaslapas cenu kalkulatorā. Atzīmē loga rāmja sāna un
apakšējās malas veidu.
5. Ievadi izmērus, atzīmē krāsu, sieta veidu, loga rāmja sānu un apakšējās malas
veidu RIPO mājaslapas cenu kalkulatorā un veic pirkumu uzreiz.

Sieta uzlikšana
1.
2.
3.
4.

Atver logu un uzliec jauno sietu, precīzi ieliekot to loga ailē un nostiprinot ar tapiņām.
Uz loga rāmja ar zīmuli atzīmē vietas, kur atrodas sieta stiprinošās tapiņas.
Izņem sietu ārā un atzīmētās vietās ar elektrisko urbjmašīnu izurb caurumus.
Uzliec sietu atpakaļ, ievieto tapiņas urbuma vietās un viegli iespied tās iekšā.

Iekarināmais siets

Nomēri, pasūti un uzliec pats!
1. Izmēri loga ailes platumu (W).
2. Izmēri loga ailes augstumu (H).
3. Izmēri loga rāmja biezumu (a) kopā ar loga blīvējošo gumiju.
4. Ievadi izmērus, atzīmē krāsu un sieta veidu RIPO mājaslapas cenu kalkulatorā
un veic pirkumu uzreiz.
Sieta uzlikšana
1. Atver logu, ievieto sietu loga ailē no ārpuses tā, lai zaļā uzlīme atrastos augšā,
vērsta pret Tevi.
2. Viegli iespied sietu loga rāmī – tam stabili jāpiekļaujas logam.

Veramās durvis – siets

Nomēri, pasūti un uzliec pats!
1. Izmēri durvju ailes platumu (W). Lai to izdarītu pareizi, aplūko sava durvju
rāmja malas formu. Veic mērījumus attiecīgi malas formai.
2. Pārliecinies, ka loga rāmis gar malām nav šaurāks par 38 mm.
3. Izmēri durvju ailes augstumu (H).
4. Ievadi izmērus, atzīmē krāsu, sieta veidu un vēršanās virzienu RIPO
mājaslapas cenu kalkulatorā un veic pirkumu uzreiz.
Sieta uzlikšana
1. Izjauc sieta durvis – izņem metāla tapiņas no durvju eņģēm un atvieno
veramās durvis no rāmja.
2. Uzliec sieta rāmi pie durvju ailes no ārpuses tā, lai zaļā uzlīme atrastos augšā.
3. Pieskrūvē sieta rāmi pie durvju rāmja.
4. Pieliec insektu sieta durvis pie jaunā rāmja tā, lai abas zaļās uzlīmes sakristu.
5. Ievieto tapiņas atpakaļ eņģēs.

Rullo siets

Nomēri, pasūti un uzliec pats!
1. Izmēri loga ailes platumu (W).
2. Izmēri loga ailes augstumu (H). Lai to izdarītu pareizi, aplūko sava loga
apakšējo malu. Veic mērījumus attiecīgi malas formai.
3. Pārliecinies, ka loga rāmis ir vismaz 32 mm plats gar sāniem un 40 mm augsts
augšdaļā.
4. Ievadi izmērus, atzīmē krāsu un sieta veidu RIPO mājaslapas cenu kalkulatorā
un veic pirkumu uzreiz.
Sieta uzlikšana
1. Uzliec sietu no loga ārpuses
2. Pieskrūvē to pie loga rāmja.
3. Skrūvju stiprinājuma vietas noslēdz ar komplektā pievienotiem korķīšiem.

