
 
 

Transportul și depozitarea 

Foile de ușă pot fi transportate cu orice mijloc de transport cu condiția respectării 

normelor și cerințelor pentru mijlocul de transport în cauză. 

Ușile trebuie depozitate în încăperi uscate, în care temperatura aerului să fie între 

+5 și +40 grade Celsius, iar umiditatea relativă a aerului să nu depășească 60%. 

Este necesar de întreprins măsuri de protecție a ușilor contra deteriorărilor 

mecanice, murdăririi, umezirii, expunerii la precipitații atmosferice sau expunerii 

directe la lumina soarelui. 

Ușile trebuie depozitate și transportate în ambalajul original, în poziție orizontală, 

pe paleți. 

Instrucțiuni de montaj, întreținere și exploatare 

Foile de ușă trebuie folosite în încăperi ( se va evita expunerea directă la factori 

atmosferici ) în care temperatura aerului să fie cuprinsă între +5 și +40 grade 

Celsius, iar umiditatea relativă a aerului să nu depășească 60%. 

Montarea ușii trebuie realizată de către o persoană calificată sau o firmă de 

construcții specializată. 

Foaia de ușă se agață pe trei balamale fixate în rama de lemn a ușii. 

La montarea ușii trebuie să se asigure un spațiu de 2 – 3 mm între marginea foii de 

ușă și toc. 

Este interzis montajul ușilor în încăperi în care umiditatea relativă a aerului 

depășește 60% (spălătorie, saună și altele). 

Ușile trebuie montate doar după ce s-au finisat în încăpere lucrarile de reparație / 

zidare. 

Foile de ușă este indicat să fie montate în decurs de două săptămâni din momentul 

achiziționării lor. 



 
 

Înainte de instalare, foile de ușă se recomandă să fie lăsate 3-4 zile în încăperea 

unde vor fi montate, pentru acomodarea ușii la noul mediu. 

În procesul de exploatare a ușilor, asupra lor nu trebuie să se execute acțiuni 

mecanice, care ar putea duce la deteriorarea lor. 

Pentru curățarea ușilor se recomandă a fi folosită o lavetă înmuiată în apă cu săpun, 

după care foile de ușă necesită a fi șterse cu o lavetă uscată. Pentru întreținerea 

foilor de ușă se pot folosi și soluții pentru lustruit mobilă. 

 

Garanția producătorului 

Garanția se acordă pe o perioadă de 12 luni de la vânzarea produsului. 

Garanția privind durata de utilizare a produsului este de cel puțin 60 de luni din 

momentul dării în exploatare a foii de ușă, cu condiția că s-au respectat toate 

regulile de montare și exploatare a produsului. 

Garanția privind termenul de depozitare constituie 12 luni de la data fabricației foii 

de ușă. 

Nu vor fi considerate defecte și nu vor beneficia de garanție următoarele: 

 Aspectul neuniform sau nesatisfăcător în ceea ce privește luciul, textura foii 

de ușă ca urmare a aplicării de către cumpărător pe suprafața ușii a oricăror 

materiale de finisare. 

 Defectele cuzate ca urmare a nerespectării regulilor de transportare, 

depozitare, exploatare sau încercării de reparare sau modificare a foii de ușă. 

 

 

 

 



 
 

Montarea ușilor 

1. Pregătirea montajului – verificați dimensiunile golului de zid și grosimea 

zidului. În funcție de dimensiunile zidului alegeți foaia de ușă și tocul 

corespunzător. Spațiul recomandat a fi lăsat între toc și perete este de 15 

mm. 

 

2. Tocurile sunt transportate dezasamblate. Așezați componentele despachetate 

ale tocului pe o suprafață orizontală netedă. Tăiați cu cuterul din părțile 

verticale și partea orizontală a tocului (elementele de bază, garniturile) dacă 

acestea sunt prea lungi. 

 

 

3. Găuriți părțile verticale ale tocului, pe mijlocul cantului de sub șipci, pentru 

a fixa tocul în golul de zid cu ajutorul șuruburilor. 

 

4. Găuriți părțile verticale și partea orizontală a tocului în locul unde acestea se 

asamblează între ele și fixați-le utilizând conectori. 

 

 

5. Colțurile de îmbinare a elementelor de bază a tocului le consolidăm cu placă 

de fixare. Așezați tocul asamblat în golul de perete și fixați-l cu pene. Cu o 

nivelă potriviți cele două laturi perpendiculare ale tocului. 

 

6. Înainte de a umple spațiul dintre toc și perete cu spumă de montaj este 

nevoie să montați bare de reglaj între elementele laterale ale tocului. 

Distanța între părțile laterale ale tocului trebuie să fie aceeași pe toată 

înălțimea tocului. 

 

 

7. Fixați tocul în golul de zidărie cu dibluri și șuruburi. 

 



 
 

8. Aplicați spumă profesională de montaj între toc și perete. După uscarea 

spumei înlăturați surplusul de spumă cu un cuțit și scoateți barele de reglaj. 

 

 

9. Montați șipcile de mascare în grinzile tocului folosind cuie lichide (adeziv). 

După uscarea adezivului montați garnitura de cauciuc (pentru tocul cu 

garnitură de cauciuc). 

 

10. Montați balamalele pe partea verticală a tocului și pe foaia de ușă. 

Balamalele de pe partea superioară și cea inferioară a tocului și foii de ușă 

trebuie nivelate în așa fel încât să coincidă. 

 

 

11. Lipiți pervazele de partea laterală a tocului folosind adeziv. Pervazele 

trebuie să adere bine la suprafața zidului și a tocului. 

 

 

 

12. Puneți foaia de ușă în balamale. Spațiul dintre foaia de ușă și toc trebuie să 

fie de 2 – 3 mm. Montați mânerele ușii. 

 


