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UNELTE NECESARE

Nivel cu bulă de aer 
(poloboc),
Levier

Mașină de 
înșurubat/deșurubat
Set biți

Mașină de găurit

Cheie cu clichet

Pistol pentru spumă și 
spumă poliuretanică
pentru montaj

Unelte de mână

Ruletă
Cutter

Cheie imbus
(hexagonală) 

Distanțiere, pene de 
montaj



MONTAREA TOCULUI

Deschide și ridică foaia de ușă în plan vertical, 
pentru a o scoate din balamale. Acest lucru va face 
ca montarea tocului în golul de zid aferent, să fie 
mai ușoară
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În cazul în care pereții sunt perfect drepți

Instalează tocul ușii în golul de zid. Dacă
măsurătorile sunt corecte, tocul se va alinia
perfect la perete de-a lungul golului de zid.

Reglează în plan orizontal cu ajutorul
distanțierelor. Toleranța pentru montaj între
prag și podea trebuie să fie de cel puțin 20mm.

Dacă peretele nu este perfect drept în plan vertical, montarea
de-a lungul peretelui (fixarea strânsă a tocului) poate avea ca 
rezultat o deformare a tocului ușii. Abaterile atât în plan vertical, 
cât și în plan orizontal a tocului ușii nu trebuie să depășească
1.5mm per 1m lungime. Dacă verticalele tocului prezintă abateri
în direcții opuse, abaterea lor totală nu trebuie să depășească
3mm.

Verifică cu ajutorul polobocului (nivela cu bulă
de aer) și ajustează planeitatea tocului în plan 
vertical, apoi fixează din interior folosind
distanțierele de montaj

Prin orificiile de pe tocul ușii, faceți găuri
care să aibă diametrul potrivit pentru
elementele metalice.
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Verifică dacă peretele este perfect drept atât în 
plan vertical cât și în plan orizontal. Fixează apoi
tocul ușii folosind elemente metalice/bride de 
fixare, începând de la verticala cu balamale. Este 
important să utilizezi distanțiere în spațiul dintre
perete și profilul tocului pentru a evita deformarea
acestuia pe durata montajului.

Înainte de a umple golul cu spuma
poliuretanica, umezește suprafața peretelui, 
pentru îndepartarea prafului și asigurarea
unei prize corespunzătare.

După ce se întărește spuma, e necesar ca 
distanțierele să fie îndepărtate, iar găurile 
formate să fie umplute de asemenea cu 
spuma de montaj. Taie apoi excesul de spumă
uscată cu ajutorul unui cutter.

Fixează foaia de ușă pe balamale. Lasă ușa 
deschisă și instalează accesoriile.

Umple golul de zid cu spumă. E recomandată
umplerea începând de la prag și continuare pe 
direcție, de jos în sus. 
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Înainte de a instala mânerele este necesar ca foaia de ușă să fie deschisă. 
Ușa vine împreună cu setul de accesorii care include 1 set mânere cu 
rozete decorative si ax aferent - 1 buc, suruburi-6 buc, cheie imbus
(hexagonală) 2.5mm pentru fixarea mânerului pe ax (tijă). 

Deșurubează și îndepărtează de pe cele 2 părți
ale mânerului (în sens opus acelor de 
ceasornic) rozetele. Introdu axul, în orificiul
mânerului de pe partea exterioară și fixează-l 
cu ajutorului unui șurub negativ, folosind cheia
imbus.

Introdu mânerul cu axul în orificiu, din 
partea exterioară a foii de ușă și fixează-l 
cu 3 șuruburi.

Instalează mânerul din partea interioară a 
ușii si prinde-l cu șuruburile în X. Fixează
apoi mânerul de pe partea interioară a ușii 
pe ax cu ajutorul cheii imbus.

Atașează rozetele decorative pe ambele părți
ale mânerelor.

INSTALAREA MÂNERULUI
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AJUSTAREA CONTRAPLĂCII DE ÎNCHIDERE

După ce ușa și mânerele sale au fost montate, este

necesar să verifici etanșeitatea foii de ușă pe toc. 

Există două variante posibile, ce necesită ajustări: 

a)Prezența unui spațiu mic între foaia de ușă și toc

b)Închiderea ușii cu dificultate (ori ca aceasta sa se 

deschide cu dificultate)

Pentru a regla etanșeitatea ușii e necesar să
deșurubezi cu ajutorului unei chei imbus, 
șuruburile de strângere, în sens opus acelor de 
ceasornic.

Următorul pas este răsucirea cu 10 grade a 
regulatorului din contraplacă, în sens opus 
acelor de ceasornic. Fixează folosind cheia
imbus și prinde-l cu un șurub.

După reglaj, este necesar să închizi și să
deschizi ușa verificând etanșeitatea foii de ușă
pe toc. 

Ușa ar trebui să se închidă dintr-o impingere usoara. În acest
caz nu ar trebui să rămână spațiu gol între toc și foaie, 
realizându-se etanșeitatea pe întreagă suprafață a tocului.

MONTAREA BALAMALELOR

Balamalele dispun de reglaj pe direcția sus-jos.

Reglajul pe direcția “în sus” se realizează rotind în sensul

acelor de ceasornic șurubul negativ folosind cheia imbus, iar

direcția “în jos” se realizează rotind în sensul invers acelor

de ceasornic.


