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Este foarte important să ştiţi că preţul total al unei uşi complet echipate
(fără montaj) se calculează după formula A + B + C, unde:
A = preţul foii de uşă, ce include şi geamul (acolo unde este cazul), broasca universală
cu cheie universală şi balamalele
B = preţul tocului, ce include chederul şi balamalele
C = preţul mânerelor
Ramă HARD
Rama de MDF este dublată de o ramă de lemn.

Structură fagure
Este o structură de stabilizare similară fagurelui, care pusă între plăci şi rama
perimetrală, conferă stabilitate.

Finisaj CPL
Finisaj laminat caracterizat de o rezistenţă sporită la zgârieturi, abraziuni, temperaturi
înalte, UV şi rezistentă la soluţii chimice. Este un finisaj format din 4 straturi presate la
temperaturi înalte cu adezivi speciali şi conţine un lac protector.

Tocul STANDARD este din MDF �i este acoperit cu finisaj Classen
aplicat la cald. În pre]ul tocului sunt incluse balamalele �i chederele.
Tocul acoper@ o grosime a peretelui de 9 cm.
Tocul ARCUS este din MDF �i este acoperit cu finisaj Classen
aplicat la cald. În pre]ul tocului sunt incluse balamalele, chederele
�i pervazul pentru o parte a peretelui. Tocul acoper@ o grosime a
peretelui de 8,6 cm.
Tocul NEW ARCUS este din MDF �i este acoperit cu finisaj Classen
aplicat la cald. În pre]ul tocului sunt incluse balamalele, chederele �i
pervazul pentru ambele laturi ale peretelui. Tocul acoper@ o grosime
a peretelui cuprins@ între 11,5-32 cm.
Tocul STANDARD REGLABIL este din MDF �i este acoperit cu finisaj
Classen aplicat la cald. În pre]ul tocului sunt incluse balamalele,
chederele �i pervazul pentru ambele laturi ale peretelui. Tocul acoper@
o grosime a peretelui cuprins@ între 7,5 - 34 cm. În cazul acestui toc,
golul de zid se reduce la 68, 78 �i 88 cm �i o în@l]ime de 205 cm.
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PAL perforat
Structură formată din PAL perforat plasat între rame. Această structură garantează
stabilitate ridicată şi izolare fonică.

Finisaj IRIDIUM
Finisaj laminat caracterizat de o rezistenţă sporită la zgârieturi, abraziuni, temperaturi
înalte, UV şi rezistenţă la soluţii chimice. De asemenea finisajul Iridium oferă
posibilitatea de a aplica o structură tip lemn. Finisajul este format din straturi presate
la temperaturi înalte cu adezivi speciali şi conţine un lac protector.
Finisaj Primo Décor
Finisaj ce presupune o folie impregnată ce conferă rezistenţă sporită la zgârieturi şi
oferă posibilitatea de a imita lemnul.

Structură modulară din MDF
Structura uşii este formată din panouri de MDF acoperite cu decoruri Classen şi
prinse între ele cu o armătură robustă.
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Decor frasin norvegian - ni a CPL

Finisaj primo decor
Nuk Kolumbia deschis
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i metalice

Wenge
Disponibilă pe stoc pentru următoarele goluri de zid: 135/145/155/165/175 cm �i o înăl]ime de
210cm. Stoc pe decorurile nuc �i wenge. Există pe stoc u�ă Demeter 2 dublă pe decorul
stejar auriu, dimensiunile golului de zid fiind 155/165/175cm, cu o înăl]ime de 210cm.

Modena 4

Natura HR

Frasin maro

Disponibil@ pe stoc în variant@ de u�@ plin@ cu dimensiunile 64, 74, 84, 94/204 cm. Se
pot executa pe comand@ �i alte modele. Stoc pe decorurile nuc �i wenge �i stejar auriu.
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*Disponibile pe stoc mai multe modele pentru
apartamente }i pentru case (cu expunere exterioar@).
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Atena
Roma simplă

Minsk

Santorini

Verona
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Detalii tehnice uși metalice

Internal opening
two contour door
Thickness:
door leaf – 80 mm,
door frame – 102 mm

Two sealing contour
(D-shaped contour on the frame
and E-shaped contour on the leaf)

Metal thickness
of door frame - 1.5 mm
8 folds on the door frame

Mineral wool

Laminated milled panel MDF
with high density, 12 mm
Italian loops "Combi Arialdo",
d 22 mm

Metal thickness
of door leaf - 1 mm

The hinge area is strengthened
with alloyed metal of square section

Mineral wool

Special arrangement of the
stiffening ribs provides the
construction with additional
rigidity: two vertical and two
horizontal ribs

Internal opening
three contour door
Thickness:
door leaf – 96 mm,
door frame – 120 mm

Laminated milled panel
MDF with high density, 6 mm

Three sealing contour
(V-shaped contour on the frame
and 2 E-shaped contours on the leaf)

10 folds on the door frame

Mineral wool

Laminated milled panel MDF
with high density, 12 mm
Italian loops "Combi Arialdo",
d 22 mm

The hinge area is strengthened
with alloyed metal of square section

Mineral wool

Special arrangement of the
stiffening ribs provides the
construction with additional
rigidity: two vertical and two
horizontal ribs

Lățime ușă: 800mm fără toc
Grosime ușă: 80mm
Lățime toc: 102 mm; izolat cu vată minerală Knauf; import Germania densitate 50g/m3,
anti-foc, non-toxic
Pervaze MDF: 122m grosime
Grosime tablă foaie de ușă: 1mm
Grosime tablă toc: 1.5mm
Încuietoarea de sus: Broască Guardian închidere în 3 puncte
Încuietoarea de jos: Broască Guardian cu butuc Securemme, import Italia
Clasa de securitate, de la 1–4: Clasa 3
Grosime MDF exterior: 12mm
Balamale combo întărite cu metal import Italia
Izolație fonică 38db
Prag metalic
Greutate ușă: 100kg

UȘĂ CASĂ/VILĂ

Metal thickness
of door frame - 1.5 mm

Metal thickness
of door leaf - 1.5 mm

UȘĂ APARTAMENT

Lățime ușă: 800mm fără toc
Grosime ușă: 960mm
Lățime toc: 120mm
Grosime tablă foaie de ușă: 1.5mm
Grosime tablă toc: 1.5mm
Material toc: tablă+MDF (cu excepția ușii Amsterdam)
Material izolator: vată minerală Knauf; import Germania densitate 50g/m3, anti-foc,
non-toxic
Încuietoarea de sus: broască Guardian, închidere în 3 puncte
Încuietoarea de jos: broască Guardian cu butuc Securemme, import Italia
Clasa de securitate de la 1–4: clasa 4
Grosime MDF exterior: 12mm
Balamale combo întărite cu metal import Italia
Izolație fonică: 38db
Prag metalic
Greutate ușă: 110kg

Foil insulation - Penopol
Particle board 6 mm
Laminated milled panel
MDF with high density, 12 mm
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Ușă Case/Vile
Produs acceptat și pentru case/vile.
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Parchet laminat

HDF 8, 10 și 12 mm
sistem de prindere Megaloc
SC FERTILIS SRL
Str. Valea Cascadelor 19 G
Bucureşti, România

