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FIȘĂ TEHNICĂ și INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 
 

GALERIE PERDEA DIN LEMN MASIV  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Culori disponibile:  
natur, stejar, cireș, mahon, nuc, wenge 
 

 Lungimi disponibile (cm.):  
120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 200 cm; 220 cm; 240 cm; 260 cm; 280 cm; 300 cm, 
320 cm, 360 cm, 400 cm. 
NOTĂ: Galeriile, cu lungimi de 320 cm, 360 cm și 400 cm, se livrează în set format din 
câte două bucăți (2x160 cm, 2x180 cm, 2x200 cm). 
 
Accesorii : 
- 2 console utilizate până la lungimea de 220 cm (peste această lungime se utilizează  

3 console); 
- 2 sau 3 holzșuruburi, în funcție de numărul de console utilizate; 
- 2 sau 3 dibluri, în funcție de numărul de console utilizate; 
- 2 capete galerie; 
- Inele cu cârlige – la fiecare 10 cm câte un inel cu cârlig.   

 
Tip prindere: pe perete 
 
 
Opțional, poate fi montată şină „U” pentru perdea, astfel încât galeria să poată fi utilizată, 
în același timp, atât pentru draperie cât și pentru perdea. 

 

INEL  

BARĂ GALERIE Ø 28 mm. CONSOLĂ= 
BRAȚ+INEL CONSOLĂ 

SUPORT CONSOLĂ 

CAPĂT GALERIE CÂRLIG 



2 

 

 
 

ETAPELE DE MONTARE 
 

1. Deasupra ferestrei, pe verticala celor două laturi ale ferestrei, se trasează înălțimea la 
care se montează galeria; 
 

2. Se trasează amplasamentul galeriei, astfel încât capetele să fie repartizate în mod 
egal în fiecare parte. În acest sens, se trasează axa fixă (axa de simetrie) a ferestrei, 
apoi mijlocul galeriei și se suprapun cele două marcaje; 

 
3. Se trasează amplasamentul suportului consolei  ținând cont de poziția sa față de 

extremitățile galeriei;  
 

4.  În perete, se face gaura pentru fixarea suportului consolei; 
 

5. Se fixează suportul consolei cu unul dintre șuruburile furnizate ca accesorii; 
 

6. În suportul astfel fixat, se montează consola, împreună cu galeria. Cu o nivelă cu bulă 
(boloboc), se poziționează galeria orizontal și se trasează amplasamentul  celui de-al 
doilea suport, apoi se face gaura și se fixează suportul; 

 
7. Se introduc inelele pe bara galeriei. Pe aceasta,  se va introduce consola care se va 

fixa în suportul consolei; 
 

8. Se montează capetele galeriei, iar galeria se va centra și se va fixa, față de fereastră, 
în inelele consolei; 

 
9. Pe inelele introduse pe bară, se fixează cârligele pentru draperie.   

 

 
 

 


