
Teknisk informasjon – Insektsnetting 

Mål Alternativer for styring 
Min bredde 50cm Manuell styring Ja 
Maks bredde  180cm Elektrisk styring Nei 
Min høyde 20cm 
Maks høyde 240cm 

• Insektsnetting som holder insekter ute når du lufter
• Kommer med sideskinner
• Mørkegrå dukfarge
• Børste integrert i bunnprofil for å tette mot karm
• Enkel betjening med snor og håndtak
• Kan kombineres med andre solskjermingsprodukter
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Oppmåling og konstruksjonsmål 
Innsektsnetting bestilles på følgende mål: 

• Bredden bestilles på produktets yttermål. Her ligger kassett og sideskinner i kant med 
hverandre og danner grunnlag for oppmåling. Ved montering i nisje måler du vinduets 
bredde i topp, bunn og midt på. Velg deretter det minste målet. Ytterligere 2mm trekkes 
automatisk fra bredden som bestilles.  

• Høyden måles fra topp av kassett til bunn av sideskinnene. Ved montering i nisje måler du 
vinduets høyde til høyre, venstre og midt på. Velg deretter det minste målet.  

• Vær oppmerksom på at tilleggsbraketter vil medfølge ved montering mot vegg. Disse vil 
stikke utenfor yttermålet som produktet blir bestilt med, ca. 15mm over kassett. Bredde og 
høyde måles altså fra samme punkter på produktet, uavhengig av valg monteringsalternativ.  

 

 

          Nisje                    Vegg 
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Kassett: 
Dimensjonene til kassett finner du i bildet 
til høyre. Mål er oppgitt i mm. Vær 
oppmerksom på at kassettens sidedeksler 
stikker noe lenger ned for å gjøre 
nisjemontering mulig. Formen på 
sidedeksel ser du i bildet nedenfor.  

Sideskinner: 
Produktets sideskinner har dimensjoner 
som vis i tverrsnittet til høyre. Plasseringen 
til skruehull i sideskinnen avhenger av valgt 
monteringsalternativ. Se figurer nedenfor 
for referanse. 

     Vegg  Nisje 

Bunnprofil: 
Bunnprofilen bygger 40mm i høyde. Under denne ligger en børste for å sikre at nettingen tetter 
fullstendig. Når denne medregnes, bygger bunnprofilen ca. 50mm totalt.   

15.04.2021 © Solskjerming AS 2021 Side 3/3


	Oppmåling og konstruksjonsmål



