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uși simple (un singur canat)

prag detașabil

Orificii de ventilație în 4 colțuri,
opțional la ușile multifuncționale

secțiune verticală
uși reversibile

secțiune verticală
uși cu deschidere

montaj alternativ
prin suruburi cu diblu

uși reversibile

Finisare standard RAL 9010 ștanțat

STANDARD
Lfm x Hfm

SEMI-
STANDARD 

SPECIALE

UȘII Lfm x Hfm

Lățime
gol trecere

Lp

Lățime
exterioară toc

Lt

Uși EI2 60 – EI2 120 simple (un singur canat)

Uși simple (un singur canat)

     Ușă metalică rezistentă la foc 60 sau 120 minute model cu o singură deschidere REVERSIBILĂ sau cu 
deschidere stânga/dreapta, furnizată și asamblată cu toc metalic ranforsat pe 4 părţi cu cleme de fixare și 
orificii de fixare cu șuruburi de expansiune, 1 balama cu arc și 1 balama cu rulment, partea de jos a tocului 
detașabilă după instalare, iar grosimea totală a foii de ușă este de 53 mm (EI2 60) sau 63 mm (EI2 120) din 
foaie dublă din metal galvanizat cu umplere rezistentă la foc și garnitură termo-expandabilă între toc și ușă, 
1 bolţ (EI2 60) și 2 bolţuri (EI2 120) la partea de balamale, vopsire cu pulbere epoxidică-poliester cu întărire la 
cuptor și finisare în culoare RAL9010, marcaj CE pe broască, mâner de securitate cu nucleu metalic, cu 
placă, cheie și pregătire pentru cilindru, marcaj de conformitate cu etichetă metalică, autocolant cu date, 
manual pentru instalare, folosire și întreţinere, copie a declaraţiei de omologare și conformitate.

Lp (Lfm - 78) = gol de trecere33 33

Lt (Lfm + 60) = exteriorul tocului

Uși multifuncțională simplă (un singur canat)
     Uși metalice multifuncţionale REVERSIBILE sau cu deschidere stânga/dreapta, furnizate asamblate cu 
toc metalic de înaltă rezistenţă pe 4 laturi cu cleme pentru și găuri de fixare cu șuruburi de expansiune, 2 
balamale cu dimensiuni reduse mm 98 x 16,5 Ø, partea inferioară a tocului detașabilă după instalare și foaie 
de grosime totală 53 mm din metal dublu zincat cu umplere de vată minerală sau fibră de fagure, vopsită cu 
pulbere epoxidică-poliester finisate cu ștanţare în cuptor și culoare RAL 9010 (unele modele reversibile 
disponibile numai galvanizate sau cu strat de finisare pre-acoperit și umplere de polistiren), broască cu 
marcaj CE, mâner de securitate negru din plastic, cu placă, cheie și pregătire pentru cilindru, autocolant cu 
date, broșură pentru utilizare și întreţinere. Ușă disponibilă și cu orificii de ventilaţie de formă triunghiulară 
simetrice la cele patru colţuri.

Lfm= lățime deschidere(gol montaj)

Secțiune orizontală
uși reversibile + uși cu deschidere stânga/dreapta
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deschiderea ușii

TIPUL GOL DE MONTAJ

Dimensiuni uși cu deschidere stânga/dreapta EI2 60-120 multifuncționale [mm]

615 750700 x 2060 o 2150

805 940890 x 2060 o 2150 
905 1040990 x 2060 o 2150 

1015 11501100 x 2060 o 2150 
1115 12501200 x 2060 o 2150 
1215 13501300 x 2060 o 2150 
1245 13801330 x 2060 o 2150 

Lp=Lfm - 85 Lt=Lfm + 50

Lp=Lfm - 85

Lfm de la 500 la 1330**
Hfm 2060 sau 2150

certificatul
** de verificat

(multi)

Lfm de la 500 la 1330**
Hfm de la 1760 la 2640

certificatul
** de verificat

715 850800 x 2060 o 2150 

stânga/dreapta
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Accesorii standard

Toate ușile sunt furnizate cu următoarele accesorii ce sunt incluse în preţ

mâner cu placă
pentru uși certificate

DIN 18255 standard

mâner cu placă
pentru uși

cheie “patent” cu
inserție din plastic pentru
uși certificate cu rezist. la

broască uși cerficate cu
 rezist. la foc și multifuncț.
marcaj CE conf. standard EN 12209, 
închidere standard (stânga) și broască 
anti-panică (dreapta) ce se folosește 

balamale pentru uși cerficate

marcaj CE conf. standard EN 1935, 
balama cu arc (stânga) și balama 

balamale
uși multifuncționale
mm 98 x 16,5 Ø

bolțuri pentru uși

bolţuri pe foaia de ușă

garnitură expandabilă
certificată cu rez. la foc
pentru reţinerea gazelor 

marcaj conformitate
certificată cu rez. la foc
etichetă metalică

cleme certificate cu rezistență
la foc și multifuncționale

broască pentru parte pasivă
certificată cu rezistenţă la foc

Regulator de închidere certificat cu rezistență la foc
Marcaj CE conform standard EN1158 în poziţie închisă (stânga) și deschisă (dreapta)

Plăcuță pentru pardosea certif.
cu rez. la foc și multifuncțional
placă pentru bolţ inferior

Autoblocare pentru partea pasivă
certificată cu rezistență la foc
Blocurile părţii fixe în poziţia închisă

închidere superioară 
pentru partea pasivă

D imensiunile tocului
Toc cu rezistență la foc EI2 60

Toc cu rezistență la foc EI2 120

accesorii standard 

foc și multifuncționale
multifuncționalecu rezist. la foc

cu bare transversale anti-panică

cu rezistență la foc certif. cu rezist. la foc

cu rulment (dreapta)

pentru fixare în mortar
prescrisă de lege

Deschidere(gol montaj)

Deschidere(gol montaj)

Adițional la uși cu duble

multifuncțională
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uși duble

secțiune orizontală

secțiune verticală

Fixare alternativă
șuruburi de expansiune

Finisare standard

STANDARD
Lfm x Hfm

SEMI-
STANDARD 

SPECIALE

1112
1122
1212
1212
1312
1312
1412
1512
1692
1892

1250
1260
1350
1350
1450
1450
1550
1650
1830
2030   

Uși duble
Uși EI2 60 – EI2 120 duble

Uși multifuncționale duble

     Ușă metalică rezistentă la foc 60 sau 120 minute dublă DX - SX, furnizată asamblată sau neasamblată în 
funcţie de dimensiuni, cu toc metalic de înaltă rezistenţă pe 3 părţi cu cleme și orificii de prindere cu șuruburi 
de expansiune, 2 balamale cu arc și 2 balamale cu rulmenţi, partea de jos a tocului înlăturabilă după instalare 
iar grosimea totală a foii de ușă este de 53 mm (EI2 60) sau 63 mm (EI2 120) realizată din 2 foi de tablă 
galvanizată ,umplere rezistentă la foc și garnitură termo-expandabilă între toc și ușă, 2 bolţuri (EI2 60) și 4 
bolţuri (EI2 120) pe partea de balamale, vopsită în pulbere epoxidică-poliester întărită la cuptor cu finisare 
ștanţată și culoare RAL 9010, marcaj CE pe broasca aferentă ușii active și zăvoare de închidere sus și jos pentru 
partea pasivă a ușii, plăcuţă pentru pardoseală, mâner negru de securitate cu nucleu de oţel, cu placă, cheie 
și pregătire pentru cilindru, regulator de închidere,  marcaj de conformitate pe etichetă metalică, autocolant 
cu date, manual pentru întreţinere și folosire, copie după declaraţia de conformitate și omologare.

     Ușă metalică dublă DX-SX, furnizată asamblată sau neasamblată în funcţie de dimensiuni, cu toc metalic 
de înaltă rezistenţă pe 3 părţi cu cleme și orificii de prindere cu șuruburi de expansiune, 4 balamale de ușă cu 
rulmenţi, dimensiuni reduse 98 mm x 16,5 Ø, partea inferioară a tocului înlăturabilă după instalare și foaia de 
ușă grosime totală 53 mm realizată din tablă galvanizată cu miez de vată minerală sau fibră de fagure, vopsită 
cu pulberi epoxidică poliester finisate cu ștanţare în cuptor și culoare RAL 9010, broască cu marcaj CE în 
broasca aferentă ușii active și zăvoare manuale pentru partea pasivă, plăcuţă pentru pardoseală, mâner 
negru din plastic cu cheie și placă, autocolant cu date, broșură pentru utilizare și întreţinere. Ușă disponibilă și 
cu orificii de ventilaţie de formă triunghiulară simetrice la cele patru colţuri.

Lp (Lfm - 85) = gol de trecere

Lfm= lățime deschidere(gol montaj)

33 33

Lt (Lfm + 50) = exteriorul tocului
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deschiderea ușii

Dimensiuni uși duble EI2 60-120 multifuncționale [mm] (unele Lfm de EI2 120 sunt cu 10mm mai late)

TIPUL UȘII

Lp = Lfm - 78 Lt = Lfm + 60

Lt = Lfm + 60Lp = Lfm - 78

1190 (600+590)  X 2060 o 2150
1200 (800+400)  X 2060 o 2150
1290 (650+640)  X 2060 o 2150
1290 (890+400)  X 2060 o 2150
1390 (700+690)  X 2060 o 2150
1390 (990+400)  X 2060 o 2150
1490 (750+740)  X 2060 o 2150
1590 (800+790)  X 2060 o 2150
1770 (890+880)  X 2060 o 2150
1970 (990+980) X 2060 o 2150

Lfm de la 900 la 2600**
Hfm 2060 sau 2150

** de verificat certificatul

Lfm de la 900 la 2600**
Hfm de la 1760 to 2640**
** de verificat certificatul

GOL DE MONTAJ Lfm x Hfm Lățime gol trecere Lp Lățime ext. toc Lp

RAL 9010 ștanțat.
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Geamuri și grile de ventilație

Uși speciale

uși speciale  geamuri și grile de ventilație/

Lfm

lățime deschidere
(gol montaj)

Lfm

lățime deschidere
(gol montaj)

Uși cu toc care îmbracă 
pereți din gipscarton

Ușa are un toc ce îmbracă 
peretele pe grosimea de 125 
sau 150 mm.

Tocul este disponibil cu sau 
f ă r ă  i z o l a ţ i e  d i n  f â ș i i  d e 
gipscarton. Este pregătit cu 
orificii de fixare de perete și 
furnizat cu șuruburi și capace de 
închidere orificii.

Dimensiunile indicate în 
comandă sunt nominale la 
dimensiunile golului de zid

Uși cu toc pe colț pentru 
pereți din gipscarton

Identice cu ușile din 
cata log  cu  desch idere 
ST/DR cu mâner, cu tocul 
echipat  cu plăcuţe “ T ” 
metal ice în formă de T 
pent ru  fixare  în  pereţ i 
rezistenţi la foc și garnitură 
suplimentară expandabilă 
pentru per imetrul  uș i i . 
Șuruburile de fixare nu sunt 
incluse.

Uși pentru instalare în 
coridoare

Ușa are toc centrat egal în 3 
laturi, galvanizat și vopsit în 
culoarea ușii. Plăcile cu orificii 
sunt pentru fixare pe perete. 
Șuruburile expandabile nu sunt 
incluse. 

Pentru convenienţă ușile 
pot fi comandate cu dimensiu-

 Sub-tocuri
Acestea sunt din oţel tubular 

galvanizat pentru pregătire la instalare 
uscată. Pentru uși rezistente la foc, este 
necesară instalarea unui kit termal 
conform sistemului de instalare testat.

Gol de montaj

Sub-toc

Uși acustice
Ușile acustice sunt rezistente la foc EI2 120 echipate cu kituri de izolare fonică(poza) de 

ales între 3 nivele diferite de reducere a zgomotului, de la 39 la 44 dB.
Pentru a obţine reducerea dorită de zgomot, instalaţia trebuie executată cu atenţie iar 

întreţinerea trebuie efectuată regulat. La unele kituri garnitura trebuie instalată înaintea 
ușii și se va monta peste.

Uși din inox
Construite cu 2 foi inox, toc, mâner, balamale 

și placa frontală a broaștei completă din inox. Tip 
oţel finisat AISI 304. Grosimea foii de ușă 63 mm 
(EI2 120) și lăţime maximă a golului de montaj 
1300mm.

 Disponibil și doar kitul de inox, compus din 
mâner, balamale și placa frontală a broaștei din 
inox ce pot fi instalate și la ușile normale din 
metal.

Uși mici
Uși mici cu batante 

duble ș i  s ingulare 
p r o d u s e  p e n t r u 
cabinete electrice sau 
similare cu certificate 
de atestare ignifugă. 
Tocuri pe 3 sau 4 părţi. 
Uși galvanizate sau 
vopsite.

Geamuri EI2 60 și EI2 120
Geamuri rezistente la foc, instalate, fără deschidere. Sticla 

doar pentru uz exclusiv interior, acestea se deteriorează dacă 
sunt instalate în exterior. Șuruburile de fixare profiluri sunt la 
vedere.

Se recomandă montarea cu amortizare pentru foile 
echipate cu geam rezistent > 0.15 mp. Grosimea sticlei EI2 60 
23-25 mm, grosimea sticlei EI2 120  50-53 mm.

Geamuri și grile de ventilație multifuncționale
Geamuri multifuncţionale și grile de ventilaţie tip ignifuge, 

instalate, fără deschidere. Șuruburi de fixare la vedere. Sticla de 
securitate folosită este de tip laminat sau cu fi. Sticlele instalate în 
partea de sus a ușii cu lăţime minimă L700.

Grilele instalate în partea inferioară a ușii exceptând indicaţia 
diferită a clientului la momentul comandării ușilor cu lăţime minimă 
L800. Există posibilitatea de a insera mai mult de o sticlă sau o grilă la 
aceeași ușă.

Lfm x Hfm în timp ce deschiderea reală Lr x Hr pentru a fi 
pregătită în perete este mai mică în lăţime cu 20 mm pentru uși 
simple și 10 mm pentru uși duble și mai puţin în înălţime cu 5 
mm la ambele.

-ea deschiderii reale Lr x Hr.
Pentru uși simple, dimensiunea 

golului de zid Lfm x Hfm sunt mai 
mici cu 53 mm pe lăţime și 23 mm 
pe înălţ ime. Exemplu: pentru 
comandă, dimensiunea deschiderii 
reală este Lr 1043 x 2173 Hr, iar 
deschiderea nominală va fi Lfm 990 
x 2150 Hfm.

Pentru duble dimensiunea 
golului de zid Lfm x Hfm este mai 
mică cu 63mm pe lăţime și 23 mm 
pe înălţ ime. Exemplu: pentru 
comandă dimensiunea deschiderii 
re a l ă  L r  1 6 5 3  x  2 1 7 3  H r,  i a r 
dimensiunea golului de zid va fi Lfm 
1590 x 2150 Hfm.



Accesorii opționale
Bare tranversale antipanică

Certificare și marcare CE, livrate cu instrucţiuni de instalare și întreţinere conform 
legislaţiei existente Europene privind standardul EN 1125.

5 modele disponibile pentru diferite nevoi:
Model TWIST, tip mâner, bază de culoare 

neagră, bară din aluminiu natural, bară 
transversală vândută și folosită de ani la preţ 
convenabil, instalare ușoară, operare perfectă. 
Marcaj CE 376B1422AA. Proeminenţă 110 
mm.

Model 970 SR, tip mâner, bază de 
culoare neagră, bară roșie, bară transversală 
relativ nouă ca o alternativă fiabilă și practică 
la modelul Twist pentru culoarea barei. Marcaj 
CE 376B1322AA. Proeminenţă 100 mm.

Model SLASH, tip împingere, bază de 
culoare neagră, bară din aluminiu natur, bară 
transversală folosită cu apăsare ușoară la uși 
care se deschid doar la 90 grade. Marcaj CE 
376B1322BA. Proeminenţă 75 mm.

Model TOUCH BAR, tip împingere, bază 
de negru, bară roșie, bară transversală folosită 
cu apăsare ușoară la uși care se deschid doar la 
90 grade, alternativă la model Slash pentru 
culoarea barei. Marcaj CE 37611322A. 
Proeminenţă 72 mm.

Model INOX, tip mîner, baza și bara din 
inox, elegantă, fiabilitate mare, instalare 
ușoară și funcţionare perfectă. Marcaj CE 
37611322A. Proeminenţă 100 mm.

accesorii opționale 
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Cilindrii
Cilindrii  compleţi sau pe 
jumătate, care înlocuiesc 
cheia patent furnizată ca 
standard.

Braț trăgător
Certificare și marcaje CE, 
l ivrate cu instrucţiuni de 
instalare și întreţinere conform 
existentei legislaţii europene 
privind standardul EN 1154. 
Acestea se pot instala și 
ulterior.

Garnituri din cauciuc
Sigilii elastice pentru ușă și toc
Un articol opţional cu cost 
redus ce oferă un plus de 
calitate la închiderea ușii.

Mâner inox
Mâner din inox ce dă un ton de 
eleganţă în anumite medii.

Extensii toc
Toc reglabil metalic galvanizat 
și vopsit în aceeași culoare cu 
ușa. Acestea îmbraca golul pe 
intreaga grosime a peretelui.

Electromagneți
Pentru a ţine ușile deschise, 
operare la tensiune joasă și 
conform standardului CE 
1 1 5 5 .  E s t e  n e c e s a r ă 
conectarea la unităţile de 
control.

A 3-a balama
Folosită la uși standard 
cu înălţime de peste 230 
cm și disponibile ca 
opţiune pentru uși cu 
înălţime mai mică.

Plăci de împingere
Din inox sau aluminiu. Ideal 
pentru modernizarea ș i 
protejarea ușilor de trafic 
ridicat.

SCA
Sisteme de control acces
SCA = sisteme de control al 
accesului ce funcţionează via 
dispozitiv electric.

Mecanismul este în total i tate 
i n t e g r a t  î n  î n c u i e t o a r e a 
electromagnetică iar cablajul este 
intern. Puntea dintre foaie și toc este 
tubul de inox sau contact wireless. 
Operare la 12V ca/cc 860 mA 
absorbţie. Clientul poate conecta la 
terminalul de pe toc la partea cu 
balamale orice dispozitiv pentru 
gestionarea electronică precum 
butoane, cititoare card, senzor 
proximitate etc. Versiuni disponibile 
pentru utilizare împreună cu bare 
antipanică la ambele părţi ale ușii.



alb ștanțat

Film PVC F23 aluminiu
gri ștanțat

Film PVC F16  aluminiu
neted lucios

PVC F12 inox
neted lucios

Finisaj standard RAL 9010 ștanțat
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Finisaje

finisaje

finisaje
standard

Seriile de uși au foaia de ușă din 
oţel și tocul vopsite cu pulbere de 
poliester epoxidic întărit la cuptor cu 
finisare ștanţată RAL 9010.  La 
comandare există posibilitatea de a 
avea diferite tonuri de culoare din 
paleta RAL.

Culori din 
paleta 
RAL

Culori speciale cu pulberi poliester epoxidic din 
paleta ral

Vopsire cu pulberi de poliester epoxidic întărit 
la cuptor ștanţare semi-lucioasă cu finisare pentru 
foaie și toc. Toate culorile RAL sunt disponibile 
exceptând cele perlă și fosforescent. Finisarea 
adecvată doar pentru interior, acestea devin pale la 
lumina directă a soarelui.

Finisare cu 
film PVC și 
peliculă de 
protecție

Film PVC culoare

Culoare simplă albă PVC

Vopsire cu pulberi de poliester epoxidic întărit 
la cuptor ștanţare semi-briliant cu finisare pentru 
batantă și cadru. Toate gamele RAL sunt disponibile 
exceptând cele perlă și fosforescent. Finisarea 
adecvată doar pentru interior, acestea devin pale la 
lumina directă a soarelui.

Film PVC imitație aluminiu și inox

Finisaj film PVC pe foaie de oţel cu imitaţie 
aluminiu și oţel inoxidabil cu peliculă de protecţie. 
Finisare adecvată pentru exterior și interior. 3 culori 
disponibile: F23 aluminiu gri ștanţat, F16 aluminiu 
neted lucios, F12 inox neted lucios (culori cu 
toleranţă la imprimare, pentru detalii cereţi mostre 
PVC). Lăţime maximă gol de zidărie L1090 per foie 
de ușă. Toc și profile pentru geamuri vopsite RAL 
9007 neted.

Imprimare digitală 
imagine – desen – inscripții – modele – exemple

Imprimare 
digitală

Imprimare digitală 
Imagine – desen – inscripții –modele

Cereţi-ne din catalog sau din fișierul disponibil 
de decoraţiuni sau furnizaţi-ne un fișier cu 
decoraţiunea dorită și vă vom trimite o propunere 
personalizată.



DL 51 E  Castan   

DL 16 CE  Stejar alb

DL 88  Sapelly  

DL 78 SME  Cireș

DL 61  Pin    

DL 40 CE  Stejar gri

DL 36 CE  Wenge

DL 76  Fag

DL 1  Stejar   

DL 44 CE  Stejar antic

Finisaje

Film PVC imitație lemn

Foaie de ușă metalică înfoliată PVC aspect de lemn și peliculă de protecţie. Finisaj 
adecvat pentru interior și exterior. Cele 10 tipuri de lemn ilustrate în acest catalog sunt 
disponibile (culori cu toleranţă la imprimare, pentru detalii cereţi mostre PVC). Lăţime 
maximă gol de zidărie L1090 per foaie de ușă. Tocuri și profile pentru geamuri, vopsite 
RAL 8017 suprafaţă cu textură.

8 finisaje



rezistente la foc

Secțiune verticală ușă dublă 
sau simplă cu toc tubular

Secțiune orizontală ușă dublă cu toc tubular Secțiune orizontală ușă simplă cu toc tubular.

Detaliu toc tip “tubular”

9Uși mari rotative , rezistente la foc

Uși mari rotative

Introducere
Aceste uși mari rotative sunt folosite din motive de economisire spaţiu unde nu se pot 

instala uși pe șină ce necesită un spaţiu mai mic în timpul mișcării și la nivel general au un preţ 
mic.

Uși mari rotative
Acestea sunt rezistente la foc și testate în conformitate cu standardul UNI 9723 și / sau 

standardul european EN 1634 de instalare pe beton armat sau zid. Rezistenţă înaltă cu forme 
toc din oţel tip ”tubular” sau ”z” pe 3 părţi cu orificii pentru fixare cu șuruburi de expansiune 
sau cleme de fixare cu mortar. Foile realizate din foi duble oţel galvanizat, articulaţii îngropate, 
izolare cu nucleu ignifug și 2 balamale suplimentare per foaie de ușă (sau 3 dacă necesită 
dimensiunea). 1 braţ trăgător mare hidraulic în partea superioară per foaia de ușă cu 
regulator la forţa de deschidere, viteza de închidere și închidere finală, culoare argintie. Arc cu 
funcţie mecanică pentru foi mai mari pentru creșterea forţei de închidere. Garnitură termo-
expandabilă de-a lungul perimetrului tocului. Marcaj CE pe încuietoare cu elemente de rotire 
și mâner cu blocare de securitate cu nucleu de oţel și plăcuţe și chei. Ușile duble includ 
regulator de închidere iar în cea de-a doua foaie o încuietoare cu canelură și dispozitiv cu 
autoblocare cu zăvoare de închidere în partea superioară și la podea. Finisare cu pulberi de 
poliester epoxidic întărit la cuptor cu RAL 7035. Deschidere maximă 120 grade cu închizător 
ușă, 110 grade dacă se adaugă și arcul. Ambalare pe containere de unică folosinţă din metal. 
Greutate aproximativă 60 kg/metru pătrat. Marcaj de conformitate pe etichetă metalică. 
Copie după certificat sau omologare. Declaraţie de conformitate. Manual de instalare și 
întreţinere. Ușă destinată folosirii interne ce trebuie instalată pe o parte sau cealaltă a 
peretelui. Asamblarea se va face doar de personalul calificat în domeniu.

Accesorii opționale
Bare transversale anti-panică, sisteme de control acces, electromagneţi, finisare în tonuri 
speciale RAL.

Tipuri disponibile
1 ușă simplă EI 60 și EI 120 minute. Dimensiuni de până la 2500 x 5000 H, mai mare la cerere.
2 ușă dublă EI 60 și EI 120 minute. Dimensiuni de până la 5000 x 5000 H, mai mari la cerere.

Detaliu toc tip “Z”

Gol de montaj

Gol de trecere

Gol de montaj

Gol de trecere

Articulații batantă

Închizător 70~

Accelerator 70~

Mâner  70~

Închizător 70~

Accelerator 70~

Mâner  70~



Secțiune orizontală ușă cu dublă deschidere

Secțiune orizontală ușă cu o singură deschidere

Secțiune verticală ușă cu o
singură și dublă deschidere

Vedere frontală ușă cu o singură deschidere Vedere frontală ușă cu dublă deschidere

Uși glisante rezistente la foc

10 uși glisante rezistente la foc

Introducere
Scopul acestor uși glisante este de a proteja împotriva propagării incendiilor în 

interiorul clădirilor precum depozite industriale, șoproane industriale, mall-uri, garaje, 
hangare, săli și similare unde stivuitoarele, camioanele sau mijloace mai mari de transport 
sau bunuri mai mari trebuie să treacă prin acestea. Se folosesc și în formate mai mici 
deoarece necesită spaţiu mai mic în timpul mișcării dacă acest lucru se compară cu ușile 
normale cu balamale. Ușile glisante nu sunt disponibile pe tip multifuncţionale.

Uși glisante
Uși glisante ignifuge testate conform standardului UNI 9723 și/sau standardului 

European EN 1634 pentru scopuri de trafic redus, compuse din șină superioară cu profil de 
oţel de înaltă rezistenţă cu fricţiune redusă și șasiu pre-forat pentru montare șuruburi de 
fixare sau de expansiune. Labirinturi speciale contra penetrării incendiilor și fumului. 
Batante din panouri modulare îngropate cu foaie metalică dublă și nucleu ignifug special cu 
grosime totală de 80 mm (120 mm pentru versiunea de 180 minute de rezistenţă) fără 
încuietoare și mânere pe ambele părţi.

Poarta fără prag, marginea inferioară a batantelor cu cavitate pentru un șurub pentru a 
aluneca în ea pentru a se instala dincolo de deschiderea peretelui. Contragreutate pentru 
închiderea automată a porţii cu siguranţă termică și de cablu. Dacă este comandată cu 
electromagnet, siguranţa termică este omisă. Carcasa de protecţie din tablă de oţel este 
pliată de presă pentru șina superioară și contragreutate. Garnituri de expansiune termică pe 
toate labirinturile suprapuse și sub ușă. Grund cu pulbere epoxidică-poliester întărită la 
cuptor de culoare gri RAL 7035. Ambalaj pe recipiente metalice de unică folosinţă. Greutate 
aproximativ 45 kg/m.p.. Marcaj de conformitate. Copie certificat sau omologare. Declaraţia 
de conformitate. Broșură cu instrucţiuni de instalare și întreţinere. Ușă potrivită pentru 
utilizare internă, care trebuie montată fie pe una sau cealaltă parte a unui perete. 
Asamblarea numai de către personalul calificat. Dimensiuni fabricate: de la uși mici până la 
18 mp. pe ușă.



Secțiune orizontală telescopică mono-laterală

Secțiune orizontală telescopică bilaterală

Secțiune verticală 
telescopică mono
și bilaterală

Buiandrug

Amortizor SAM

V.T. controler-vis

multiplicator

vedere frontală

secțiune verticală

secțiune orizontală

Porţiune perete ce 
trebuie executată

Structură metalică de susținere

Uși glisante rezistente la foc

 de către client

Fabricație și accesorii speciale
Fabricaţie specială: contragreutate pe partea opusă și 

contragreutate dincolo de axe.
Accesorii obligatorii necesare pentru securitate sau în funcţie de 

dimensiunile ușii:
AMORTIZOR SAM pentru atenuarea la finalul tocului, V.T.
VISCONTROLLER (control viteză) dispozitiv de frânare pentru 

evitarea accelerării și menţinerea constantă a vitezei de închidere la 
aprox. 30 cm/secundă. MULTIPLICATOR MĂRIME dacă lungimea 
este mai mare decât înălţimea pentru a evita atingerea 
contragreutăţii de sol înainte de închiderea completă a ușii.

Accesorii opţionale:
GRINDĂ LA ÎNĂLŢIME pentru fixarea ușii direct de tavan dacă nu 

există nicio porţiune verticală deasupra deschiderii pentru fixare 
balustradă, ELECTROMAGNEŢI, BUTON DE ELIBERARE, UȘĂ 
PIETONALĂ cu sau fără prag și bară transversală, DISTANŢIER pentru 
a distanţa ușa de perete în unele cazuri referitoare la ușile pietonale, 
ÎNCUIETOARE DE NOAPTE, OPRIRE SPECIALĂ UȘĂ, STRUCTURĂ 
METALICĂ DE SUSŢINERE.

mărime

Uși glisante verticale rezistente la foc

11uși glisante / uși glisante vericale rezistente la foc

* Completate de către client cu elemente
rezistente la foc sau gipscarton

Structură 
metalică 

de susţinere

Uși glisante verticale rezististente la foc

Uși glisante verticale ignifuge testate 
conform standardului UNI 9723 pentru 
deschideri la perete cu mărimi mici-medii 
precum ferestre sau elevatoare tehnice de 
bucătărie sau depozite industriale, benzi 
transportoare în fabrici. Glisare verticală pe 
lateral cu ghidaje anti-fricţiune și anti-
alunecare. Contragreutăţi pe ambele părţi 
pentru închidere automată cu cablu și 
siguranţă termică. Dacă se comandă cu 
electromagneţi, siguranţa termală este omisă. 
O singură unitate pre-asamblată (a se lua în 
considerare manipularea). Restul de detalii 
conform ușilor glisante orizontal. Dimensiuni 
de fabricaţie: minim mm 300 x 500 H până la 
mm 3000 x 3000.



Secțiune verticală (exemplu)

12

ușăgeamuri fixe

Uși cu sticlă rezistente la foc
Uși cu sticlă rezistente la foc, testate în conformitate cu standardul italian UNI 

9723 sau BS sau EN 1634 în funcţie de evoluţia procesului de certificare, alcătuite din 
toc și structură a foilor din profile goale de oţel izolate intern cu silicat anorganic fără 
azbest, testat la integritate sau rezistenţă și izolaţie, cu balamale de oţel reglabile care 
se rotesc pe rulmenţi cu bile și pivoţi din oţel inoxidabil, blocare din oţel cu cilindru 
placat cu nichel, închizători hidraulice pe fiecare foaie, garnituri de etanșare 
termoizolante de cauciuc, vopsire cu pudre termoizolante, finisare neteda, in ton RAL 
7035 standard. Toate ușile și panourile laterale cu traversă la înălţimea mânerului de 
90 sau 170 mm. Ușile duble includ tipul de închidere și dispozitivul de blocare 
automată cu tija de închidere secundară, cu tije care se închid la priza de sus și de jos. 
Versiune complexă a ușilor cu ventilator și cu panou lateral / e. 

Instalare pe oţel galvanizat sub-cadru pentru fixarea 
cu cleme pe peretele secţiunilor propuse mm 38x17x2 
sau 60x20x2 sau 80x20x2 în funcţie de tipul de ușă. 
Marcaj de conformitate eticheta metalică și copia 
certificatului de omologare sau a certificatului, declaraţia 
de conformitate, broșura cu instrucţiuni de instalare și 
întreţinere. Ușă adecvată pentru utilizare internă, 
asamblată numai de personal calificat.

Secțiune orizontală (exemplu)

Secțiuni cu profiluri disponibile

Deschidere perete – comandare pe dimensiuni

Sub-toc

Sub-toc
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profil metalic 50 mm. profil metalic 80 mm. profil aluminiu 70 mm. profil aluminiu 95 mm.

uși de sticlă rezistente la foc

Accesorii și finisaje opționale
Traverse antipanică, electromagneţi, buton eliberare, sub-cadre, sisteme de control 

acces, tratări speciale sticlă pentru exterior.
Finisare în toate culorile gama RAL sau anod aluminiu OX argintiu, OX bronz sau OX ton 

de negru.

Tipuri disponibile
Uși cu sticlă testate doar la nivel de integritate, cu grosime monolitică sticlă 5 sau 6 mm. 

Uși din sticlă testate la nivel de integritate și izolare, cu straturi multiple ignifuge de grosime de 
la 16-18 mm (30 minute rezistenţă) până la 52-55 (120 minute rezistenţă). Cu acest tip de sticlă 
folosirea este doar pentru interior, sticla se deteriorează imediat ce este expusă la soare și 
ploaie.

simplă
ușă dublă ușă complexă simplă ușă complexă dublă
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