
 

Правила набору окремої протимоскітної сітки в 

WinDraw  

 

При встановленні габаритів конструкції пам'ятайте, що розміри       

протимоскітних сіток на звітах WinDraw від ПП EKIPAZH є розмірами          

світлового прорізу! Цезробленозтакоюметою, щоб, незалежновід          

типу профілю та від габаритів виступаючих частин профілю        

протимоскітної сітки, в користувача був єдиний орієнтир. Знаючи        

цю особливість, Ви без проблем побудуєте протимоскітну сітку        

потрібного розміру окремо від конструкції. 

 

1. У програмі WinDraw створіть новий проект з вибором типу конструкції напівфабрикату 

«Протімоскітна сітка». 

2. Встановіть розміри конструкції: 

a. Якщо замовляєте сітку по комерційній пропозиції: розміри конструкції встановіть, як на 

комерційній пропозиції. 

i. Наприклад - на комерційній пропозиції вказані розміри 549*1378, значить, Ви 

повинні встановити розміри прямокутника 549*1378; 

b. Якщо замовляєте сітку за габаритами готової протимоскітної сітки: встановіть розміри 

конструкції за такими правилами: 

i. (варто пам'ятати, що сітки не виробництва ПП EKIPAZH можуть бути зроблені з 

профілю з іншими габаритами і дані прорахунки НЕ будуть правильними і тоді Вам 

потрібно використовувати спосіб замовлення за розмірами світлового прорізу): 

ii. Якщо сітка 10*20 (на кишеньках): мінус 44 мм від ширини і від висоти готової 

протимоскітної сітки. 



1. Наприклад - якщо сітка на кишеньках має габаритні розміри 584*1404, 

значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*1360 (584 - 44 = 

540 і 1404 - 44 = 1360); 

iii. Якщо сітка 10*30 (на гачках): мінус 20 мм від ширини і від висоти готової 

протимоскітної сітки. 

1. Наприклад - якщо сітка на гачках має габаритні розміри 560*1380, значить, Ви 

повинні встановити розміри прямокутника 540*1360 (560 - 20 = 540 і 1380 - 20 

= 1360); 

iv. Якщо сітка 17*25 (дверна): мінус 50 мм від ширини і від висоти готової 

протимоскітної сітки. 

1. Наприклад - якщо дверна сітка має габаритні розміри 590*2050, значить, Ви 

повинні встановити розміри прямокутника 540*2000 (590 - 50 = 540 і 2050 - 50 

= 2000); 

c. Якщо замовляєте сітку по світловому прорізу конструкції: розміри встановіть рівними 

світловому прорізу; 

i. Наприклад - при вимірюванні світлового прорізу Ви отримали розміри 540*1360, 

значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*1360; 

d. При необхідності встановіть імпоста протимоскітної сітки на потрібній висоті. 

e. Якщо імпостів більше 2х - в примітці до конструкції вкажіть їх висоти, а також обов'язково 

потрібна пояснювальна записка! 

 

 


