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DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI 
VAROVÁNÍ - Z DŮVODŮ BEZPEČNOSTI JE DŮLEŽITÉ 
DODRŽOVAT POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODĚ 

NÁVOD USCHOVEJTE 
 

1. Určení 
 
POZOR!!! Tento návod je určený uživatelům sítí proti hmyzu. Než začnete síť 
proti hmyzu používat, seznamte se s návodem. Obsahuje informace nezbytné k 
zajištění bezpečného užívání a správné údržby sítě proti hmyzu. Návod 
uchovávejte po celou dobu používání sítě proti hmyzu. V případě prodeje sítě 
proti hmyzu je třeba předat s ní zároveň tento návod. 
 
 
Síť proti hmyzu dokonale chrání interiér budovy před hmyzem i znečištěním z 
okolního prostředí. Je určená k použití vně otvoru stavby (např. oken, dveří), lze ji 
použít v obytných i veřejných prostorách. Rámy sítě proti hmyzu jsou vyrobeny z 
extrudovaných profilů, které jsou vždy pokryty práškovým lakem. Síťovina je 
vyrobena z vysoce kvalitního skleněného vlákna. Díky použití vysoce kvalitních 
materiálů je výrobek neobyčejně odolný proti nepříznivým atmosferickým vlivům. 
 
Druhy sítí proti hmyzu v nabídce Aluprof: 
 
Obr. 1) MRS  Obr. 2) MRO  Obr. 3) MRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4) MRSZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 3 z 5 

 

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 
 HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01  Frýdek-Místek, Czech Republic,  www.sunset-group.cz 

 

2. Doporučení k bezpečné montáži. 
 
 

  

Montáž sítě proti hmyzu MRS Demontáž sítě proti hmyzu MRS 

 
Rám sítě proti hmyzu vkládejte do okna z 
vnější strany. Síť držte za montážní úchyt. 
Nejprve upevněte horní část, následně 
dosuňte dolní část do okenního rámu a 
přetočte upínací příchytky. 

 

VAROVÁNÍ! 
Je nezbytné příchytky během přetáčení 
odpovídajícím způsobem uvolnit. Vyhnete se 
tak riziku zranění. Po přetočení příchytky ji 
znovu dotáhněte. 

 

 
Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na 
zimní období. 
Při demontáži držte síť za montážní úchyt, 
přetočte upínací příchytky a jemně ji 
vytlačte. 
 

 VAROVÁNÍ! 
Je nezbytné příchytky během přetáčení 
odpovídajícím způsobem uvolnit. Vyhnete se 
tak riziku zranění. Po přetočení příchytky ji 
znovu dotáhněte. 

 

  

Montáž sítě proti hmyzu MRO Demontáž sítě proti hmyzu MRO 

 
Pant zamontujte do okenního rámu pomocí 
vrutů přiložených k síti. Při montování křídla 
ke stěně je nutné individuálně vybrat vhodné 
vruty s hmoždinkami. 
Při montáži křídla sítě proti hmyzu je nutné 
důsledně dodržovat svislici a úroveň pozice 
sítě.  
 

VAROVÁNÍ! 
Nedodržení pravého úhlu rámu k podkladu 
může vést k nedokonalému těsnění a tím 
nesprávné funkčnosti sítě proti hmyzu.  

 
Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na 
zimní období.  
Při demontáži sítě proti hmyzu odšroubujte 
panty sítě od podkladu, ke kterému jsou 
připevněny. 
 

 
 
 

VAROVÁNÍ! 
Otvory pro uchycení pantů je poté třeba 
zaslepit. Jinak riskujete jejich poškození.  

  

Montáž sítě proti hmyzu MRP Demontáž sítě proti hmyzu MRP 

 
Při montáži rámu sítě proti hmyzu je nutné 
důsledně dodržovat svislici a úroveň lišt. 
Při montáži křídla sítě je třeba uvolnit 
aretační plastové dílce nacházející se v 
horní i dolní části křídla. Následně nasunout 
nejprve horní a pak dolní část křídla do 
vodící lišty a znovu přitáhnout aretační 
plastové dílce. 
 

VAROVÁNÍ! 
Nedodržení pravého úhlu lišt může vést k 
nedokonalému těsnění a tím nesprávné 
funkčnosti sítě proti hmyzu. 

 

 
Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na 
zimní období. 
Při demontáži sítě nejprve uvolněte aretační 
plastové dílce a poté lehce zdvihněte křídlo 
sítě odspodu a vytáhněte jej z rámu. 

 
 

 

  

Montáž sítě proti hmyzu MRSZ Demontáž sítě proti hmyzu MRSZ 

 
Rám sítě proti hmyzu vkládejte do okna z 
vnější strany. Přidržujte síť za montážní 
úchyty na bočních stranách. Nejprve 
upevněte horní část sítě a pak nasuňte dolní 
část do okenního rámu. 

 
 

 

 
Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na 
zimní období. 
Při demontáži držte síť za upínací úchyty. 
Povytáhněte síť nahoru a poté lehce vytlačte 
její dolní část. 
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3. Doporučení k bezpečnému používání. 
 
Síť proti hmyzu a její součásti byly projektovány tak, aby žádná část nemohla být 
během normálního používání trvale zdeformována. 
 
Otevírání  \ zavírání sítě proti hmyzu MRO Otevírání  \ zavírání sítě proti hmyzu MRP 
 
K otevírání sítě používejte výhradně 
úchyt. 
Moskytiéru je třeba otevírat 
a zavírat rovnoměrným pohybem. 
 

VAROVÁNÍ! 
Náhlé a prudké škubání křídlem sítě 
může vést k jejímu poškození. Při 
otevírání nikdy nedržte síť za 
samotnou síťovinu. 

 
 

 
K otevírání sítě slouží prohlubeň v 
profilu. 
Moskytiéru je třeba otevírat 
a zavírat rovnoměrným pohybem. 
 

VAROVÁNÍ! 
Náhlé a prudké škubání křídlem 
sítě může vést k jejímu 
poškození. Při otevírání nikdy 
nedržte síť za samotnou síťovinu. 

 

 

Při používání sítě proti hmyzu věnujte pozornost následujícím doporučením. Jejich 
nedodržení může vést k poškození sítě. 
 

 Doporučujeme čištění síťoviny min. jednou měsíčně.  
Pro čištění používejte jemný, suchý či navlhčený hadřík. Pokud se objeví větší 
znečištění, použijte jemné čistící prostředky. 

 Nedoporučujeme montáž sítě v blízkosti zdrojů tepla, jelikož by to mohlo vést 
k deformaci sítě. 

 Upozorňujeme, že síť nechrání uživatele před rizikem vypadnutí z okna. 

4. Údržba a opravy. 
 
Jednoduchou údržbu může provádět uživatel sítě proti hmyzu bez jakýchkoliv 
speciálních kompetencí. Jedná se o udržování čistoty sítě a odstraňování nečistot 
hromadících se ve vodících lištách. Přitom je nutné dodržovat následující zásady: 
 

 K čištění nepoužívejte ostré či drsné nástroje. 

 Povrch síťoviny myjte vodou s malým množstvím jemných čistících 
prostředků, které jsou chemicky neutrální. (Čistění provádějte při teplotě od 
100 do  250). Chraňte síť před agresivními látkami a žíravinami, jako např. 
malta na bázi sloučenin ledku, kyselina, louh či sůl a před mechanickým 
poškozením. Silné čistící prostředky mohou způsobit korozi či změnu barvy 
laku. 

 Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jež obsahují estery, ketony, 
alkoholy, aroma či chlorované látky, uhlovodíky či jiné čistící prostředky, 
jejichž chemické složení vám není známo. 

 Při odstraňování masných skvrn (např. olej, saze), zbytků lepidla či 
samolepících silikonových kaučuků používejte prostředky bez aromatických 
benzenových uhlovodíků. 

 Doporučujeme každý rok zkontrolovat stav upínacích komponentů. 
Na dodaném výrobku neprovádějte sami jakékoliv změny, jelikož by tím vaše záruka 
přestala platit a vystavili byste se riziku nesprávného používání produktu. 
Údržbu a opravy musí provádět vyškolený personál výrobce či jeho autorizovaní 
zástupci. 
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UPOZORNĚNÍ: 

 Nepřebíráme zodpovědnost za škody vzniklé během nesprávného používání 
či chybné údržby. 

 Veškeré škody způsobené vyšší silou, vzniklé na základě zvláštních 
atmosferických podmínek či přirozeného opotřebení nemohou být předmětem 
reklamace.  

 Podmínkou uznání reklamace je její podání v písemné formě spolu s 
přiloženým dokladem o koupi.  

 Nepřebíráme zodpovědnost za provedené změny, opravy v konstrukci sítě 
proti hmyzu či instalaci dodatečných komponentů, které nebyly koncipovány 
výrobcem.  

 Pokud nastane nutnost vyměnit určité části, je žadatel o reklamaci povinen 
nám tyto části poslat. 

 Nehradíme náklady vzniklé v souvislosti s přezkoumáním reklamace. 

 Pokud budou nároky vyhodnoceny jako neoprávněné nebo nevyhovující 
podmínkám záruky, všechny náklady vzniklé naší firmě v souvislosti s 
přezkoumáním reklamace hradí žadatel o reklamaci. 

 

5. Ohrožení. 
 
Síť proti hmyzu je výrobkem, jehož používání v obvyklých či normálně 
předvídatelných podmínkách nepředstavuje žádné riziko nebo s sebou nese 
nepatrné riziko s ohledem na vysoké požadavky ochrany a bezpečnosti lidského 
zdraví a života. 
 
 

     V souladu s tím je zakázáno: 
 

 Používat poškozenou síť proti hmyzu. 

 Opírat se o rám či síťovinu z důvodu rizika vypadnutí. 
 

 
 
 
Výrobce: Heinrich Innovation s.r.o., Skalice 317, 7380 01 Frýdek-Místek,  
Czech Republic 
 
Výrobní závod: Sunset Group ® - Heinrich Innovation s.r.o., 756 03  Halenkov 590. 
www.sunset-group.cz 
info@sunset-group.cz 
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