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Grupa de mărfuri: 14
Cod furnizor: 10162800

Versiune informații pentru comenzi: 01.07.2018 

Furnizor: Borne
Informații directe privind prețul Da

Informatii pentru comenzi:

Homepage: 
www.borne.de   
Aici găsiți mai multe informații privind firma și gama de produse; de aici puteți descărca instrucțiuni de măsurare și 
montaj etc.

INFORMAȚII TEHNICE

Lăţime înveliş
învelişul

 ornamental

Cotă exterioară înveliș (ZAM)

înveliş fălţuit
Lăţime falţ

Türblattfalzmaß

Cotă falţ toc (ZFM)

Cotă de trecere liberă (LDM)

Cotă deschidere zid (FAM)

Deschidere în zid  (MÖ)

Cota exterioară a uşii (TAM)
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Ziua din săptămână:   Luni - Vineri                Sâmbătă
Ora:   Ora 07:30 - 18:00      Personalul nu este la birou dar faxul și poșta electronică funcționează

Program birou:

Explicarea Notiunilor:

Partener de discutii:
Domeniu:   Prelucrare comenzi, Reclamații, Informații directe privind prețul

Partener de discuții:   Doamna Ursula Herrmann, email: uherrmann@borne.de
Telefon/Fax: +49(0)651-8106-315 / +49(0)651-8106-6315, +49(0)651-8106-6651

Partener de discuții:   Doamna Caroline Wilhelm, email: cwilhelm@borne.de
Telefon/Fax: +49(0)651-8106-313 / +49(0)651-8106-6313, +49(0)651-8106-6651

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Suprafață Categorie Notaţie Înălţime TAM (Cotă 
exterioară foaie uşă)

Înălţime TAM (Cotă 
exterioară foaie uşă)

 Dimensiune 
specială posibilă 
(în afara 
rasterului DIN 
de 125 mm)

de la min.
(mm)

până la 
max. (mm)

de la min.
(mm)

până la 
max.(mm)

Menja Uși drepte toate suprafețele 1860 2235 500 1235 da

Yori Uși drepte toate suprafețele 1860 2235 500 1110 da

Uși nobile Hedinn 1985 2110 610 985 nu

Meili Uși drepte toate suprafețele 1860 2235 500 985 da

Soley Uși drepte toate suprafețele 1860 2235 500 1235 da

Uși nobile Perla 05, 06, 11 1985 2110 610 985 nu

Perla 05 cu LA HD 1985 2110 735 985 nu

Uşi de stil Pila 02B, 02, 03, 04, 04Q 1985 2110 610 985 nu

Mila 1985 2110 610 985 nu

Modele de uși Ligna 01 - 10 1985 2110 610 985 nu

Linum 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11 1985 2110 610 985 nu

Vinda 19852 2110 610 985 nu

Detalii Technice

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Execuţie canturi Umpluturi

Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Fagure (WA) PAL perforat (RS) Placă aglomerată (VS)
• Foaie de uşă cu miez special 

tip fagure
• Benzi V 0020 WF
• Cadru rotativ
• În partea de jos se poate 

scurta cu până la 15 mm
• Cca. 10,0 kg/m2

• Foaie de uşă cu PAL perforat
• Benzi V 0020 WF
• Cadru rotativ, dublu la 

partea de jos
• În partea de jos se poate 

scurta cu până la 50 mm
• Cca. 18,0 kg/m2

• Foaie de uşă cu placă aglomerată
• Benzi V 0026 WF
• Cadru, dublat în partea de jos,

KK I-M
• În partea de jos se poate scurta 
   cu până la 50 mm
• Cca. 24,0 kg/m2

De reţinut:            La cote minime ale deschiderii din zid trebuie ca suportul benzii să � e scos cu forţa la faţa locului!

Detalii Technice | Foaie de usa standard faltuita

Effectuarea masuratorilor

Cotă în mm
MÖ 

Deschidere în zid  
(min. - max.)

TAM
Cota exterioară a ușii 

ZFM
Cotă falţ toc

ZAM
Cotă exterioară înveliș

La 60/70 mm 
lăţimea învelișului

Lăţime 625 - 660 mm 610 mm 591 mm 711/731 mm

750 - 785 mm 735 mm 716 mm 836/856 mm

875 - 910 mm 860 mm 841 mm 961/981 mm

1000 - 1035 mm 985 mm 966 mm 1086/1106 mm

Înălţime 2000 - 2025 mm 1985 mm 1983 mm 2041/2051 mm

2125 - 2150 mm 2110 mm 2108 mm 2166/2176 mm

Găsirea elementului de uşă potrivit pentru golul dumneavoastră în zid, este uşoară: Aveţi nevoie doar de trei cote.

Înălţime
Înălţimea o măsuraţi de la margi-
nea superioară a pardoselii � nali-
zate până la marginea inferioară a 
buiandrugului peste uşă.

Profunzime
Lăţimea deschiderii din perete o 
măsuraţi în mai multe puncte: sus, 
la mijloc şi jos. Determinant este 
locul cel mai îngust al golului din 
zid.

Lăţime (Grosime perete) 
Pentru a determina grosimea pere-
telui, măsuraţi în mai multe punc-
te, urmând să indicaţi grosimea 
cea mai mare. Aveţi în vedere ca 
faianţa, tencuiala etc. să � e deja 
aplicată sau includeţi-o la „grosi-
mea brută a peretelui“.

1 2 3

Foaie de uşă conform DIN 68706-1/DIN 18101, grosime aprox. 40 mm, pregătită pentru montare în balamale, cu încuietoare BB, dimensi-
unea dornului 55 mm, montant fals nichel-argint cu părţile superioare de balama V 0020 nichelate (începând de la stratul central din placă 
aglomerată, balamale V 0026 WF nichelate), adecvată pentru tocuri din oţel şi lemn.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modi� cări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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• În principiu, producem tocuri cu incremente de 10 mm (adică pentru grosimi de perete de 90, 100, 110, 120 mm etc.).
• Pentru dimensiuni speciale ale tocurilor din două bucăţi, a se vedea tabelul de la pagina 9.
• Dacă se face o comandă pentru o grosime specială de perete care se a§ă în afara incrementelor stabilite de noi, se con�rmă din partea 

noastră o variantă care acoperă grosimea de perete menţionată în comandă

Exemplu
comandat 185 mm livrat 180 mm   (Domeniu de ajustare 180-197 mm)
comandat 380 mm livrat 370 mm   (a se vedea tabelul de la Seite 9)

Grosime perete în mm 90 120 140 160 200 265 330

Domeniu de ajustare în mm + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17

Tocuri Standard

Execuţie canturi Dekor
Cant plat (GK)

Furnier
Cant plat (GK) Cant rotund (RK)

CPL alb 
pro�lat (PR) bombat (BO)

Lăţime înveliș 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 70 mm

Grosime minimă perete
începând de la 70 
mm (ajustabil cu 7 

mm)
80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Înălţime minimă și 
maximă (TAM) 1860 - 2235 mm 1860 - 2235 mm 1860 - 2235 mm 1860 - 2235 mm 1860 - 2235 mm

Lăţime minimă și 
maximă (TAM) 500 - 1235 mm 500 - 1235 mm 500 - 1235 mm 500 - 1235 mm 500 - 1235 mm

Detalii Technice | Toc Standard

La alegerea grosimii corecte a peretelui trebuie luate în consideraţie și tencuiala, plăcile de acoperire și alte elemente de înveliș pentru 
pereţi.

Informatii privind grosimile peretilor pentru tocuri

Cotele diverselor variante de tocuri

Tocuri Standard

Tocuri standardizate DIN 68706-2 pentru preluarea foilor de ușă conform DIN 18101, gata de montaj cu părţile inferioare ale balamalei V 
3400 WF nichelate, tablă de închidere gri nichel montată, înșurubate cu pro�l Z stabil pe partea posterioară a căptușelii. Căptușeală din 
placă aglomerată de înaltă de 22 mm puternic compactată, înveliș din placă aglomerată de 12 mm, fălţuită la 15 mm spre perete, cu îmbina-
re prin șuruburi. Pro�l de etanșare TPE tras din fabricaţie cu elasticitate de durată, compensarea grosimii peretelui + 17 mm, strat aplicat pe 
perete 15 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Schiţă pentru un toc din două bucăţi cu cant 
rotund:

Cote incrementale pentru tocuri din două bucăţi

Grosime perete în mm 360 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650

Umplutură în mm 140 160 180 200 180 200 220 240 260 280 300 280 300 265 290 310

Rost în mm 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10

DuFu în mm 200 200 200 200 240 240 240 240 240 240 240 280 280 330 330 330

Domeniu de ajustare în mm + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17

Detalii Technice | Toc cu doua straturi

Toc

Arc

DuFu

Tocuri standardizate DIN 68706-2 pentru preluarea foilor de ușă conform DIN 18101, pot fi executate dintr-o bucată până la o grosime a 
peretelui de 350 mm. Pentru grosimi mai mari ale pereţilor se realizează tocuri din două bucăţi cu rost vizibil. Plăcile de umplutură sunt 
îmbinate cu o pană cu suprafaţă similară, care trebuie adaptată la faţa locului. Lăţimea penelor este de cca. 50 mm. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Detalii Technice | Foaie de usa Hedinn (aliniere suprafete)

Foaie de ușă DIN 68706-1/DIN 18101, cca. 40 mm grosime, pregătită pentru montare în balamale, cu broască BB cu manșetă de 18-mm, adap-
tată pentru tocuri de uși cu aliniere de suprafeţe. Cadru de lemn dublu în partea de jos, care se poate scurta cu până la cca. 50 mm; în toc sunt 
montate 2 benzi complete ajustabile tridimensionale mascate. 

Execuţie canturi Umpluturi

OBSERVAŢIE:

Nu se poate livra la dimensiuni speciale, cu umpluturi diferite, la înălţimea ca-
merei sau ca ușă funcţională. Ușile și tocurile cu aliniere de suprafeţe sunt adap-
tate reciproc și sunt livrabile numai ca ansamblu complet!

Cote în mm Lăţime Înălţime

Foaie de ușă standard fălţuită 610 735 860 985 1985 2110

Foaie de ușă Hedinn 584 709 834 959 1972 2097

Ușă HEDINN cu aliniere de suprafeţe PAL perforat (RS)
• Foaie de ușă cu PAL perforat
• Benzi Tectus TE 240 3D
• Cadru rotativ, dublu la partea de jos
• În partea de jos se poate scurta cu până la 50 mm
• Cca. 18,0 kg/m²

Cote exterioare foi de ușă (TAM)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modi� cări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Decupare standard pentru geam

Decupare G3 pentru geam

B = Cote exterioare foi de ușă (Lăţime)
b1 = Friză laterală 
b2 = Lăţime decupare pentru geamuri
H = Cote exterioare foi de ușă (Înălţime)
h1 = Înălţime decupare pentru geamuri
h2 = Friză sus 

            Standard LA înălţime în mm

H h1 h2

1860 - 1923 1300 160

1924 - 2048 1425 160

2049 - 2173 1550 160

2174 - 2235 1675 160

- - -

    Standard LA lăţime în mm

B b1 b2

735 - 859 variabel 415

860 - 984 variabel 540

985 - 1109 variabel 665

1110 - 1234 variabel 790

1235 variabel 915

Decuparea pentru geam este întotdeauna poziţionată pe ușă la centru. Friza este frezată 
identic cu frizele verticale. Frize verticale de cel puţin 120 mm. Înălţime soclu + cotele b1 + h2 
se modi�că în funcţie de cota exterioară a foii de ușă..

b1b1
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Decupare G3 pentru geam Înălţime în mm

H h1 h2

1860 - 1923 1300 160

1924 - 2048 1425 160

2049 - 2173 1550 160

2174 - 2235 1675 160

- - -

B b1 b2

735 - 859 160 variabel

860 - 984 160 variabel

985 - 1109 160 variabel

1110 - 1234 160 variabel

1235 160 variabel

Friza laterală și sus rămân întotdeauna 160 mm!
Cota decupării pentru geamuri (h1+b2) se modi�că în funcţie de lăţimea și înălţimea ușii!

Decupare G3 pentru geam G3 Lăţime în mm

B = Cote exterioare foi de ușă (Lăţime)
b1 = Friză laterală 
b2 = Lăţime decupare pentru geamuri
H = Cote exterioare foi de ușă (Înălţime)
h1 = Înălţime decupare pentru geamuri
h2 = Friză sus 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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01
Ligna   14

Linum   16

Vinda   18

MODELE DE UȘI 
Dati expresie individualitatii dvs.



Înălţime uşă
1985 mm
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Suprafaţă Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ LIGNA

Toate cele modele ale uşii Ligna se pot obţine cu următoarele reproduceri de incrustaţii 

• Ramură de stejar, orizontal

• Bambus, orizontal

• Stejar smoke

• Miez de fag, vertical

• Nuc orizontal

• Nuc vertikal

• Nuc tobacco transversal

LIGNA LAC ALB 610 735 860 985 2110
Ligna 01 GK RS

Ligna 02 GK RS

Ligna 03 GK RS

Ligna 04 GK RS

Ligna 05 GK RS

Ligna 06 GK RS

Ligna 07 GK RS

Ligna 08 GK RS

Ligna 09 GK RS

Ligna 10 GK RS

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie

• Apăsare pe o parte

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior (preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea inferioară
  a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

Ligna 01 Ligna 02 Ligna 03 Ligna 04 Ligna 05 Ligna 07Ligna 06 Ligna 08 Ligna 09 Ligna 10

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise 

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 54

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 70

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

Broască WC Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu 
excepţia 2110 mm)!

• Ușile sunt livrabile numai cu stratul central din 
PAL perforat.

• Sunt posibile funcţii speciale 2 canaturi (pagina 
81) și uși glisante  (pagina 74 şi pagina 
76).

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă



Înălţime uşă
1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    610      735      860      985
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI LIGNA

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită  a se vedea paginile 55 

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2  a se vedea paginile 71 

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

• Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 94

Tocuri Cant rotund RK Bombat BO



Înălţime uşă
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare HD 
pentru geam
Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ LINUM

LINUM LAC ALB 610 735 860 985 735 860 985 2110
Linum 02 GK RS

Linum 03 GK RS - - -

Linum 04 GK RS - - -

Linum 08 GK RS - - -

Linum 09 GK RS - - -

Linum 10 GK RS - - -

Linum 11 GK RS - - -

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, GA-M • Preţ adiţional pentru foaie de uşă Linum 02

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 54

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 70

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior (preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea inferioară
  a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Toate modelele fără decupări pentru geam sunt posibile ca 

funcţii speciale 2 canaturi  (pagina 81) și uși glisante (pagi-
na 74 şi pagina 76).

• Linum 02, 03, 04, 08 şi 09 este disponibilă şi ca protecţie 
fonică 32 dB, 37 dB şi ca uşă de siguranţă RC2.

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă

Linum 02Linum
08

Linum
09

Linum
10

Linum
11

Linum
02

Linum
03

Linum
04

Broască WC Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic



Înălţime uşă
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI LINUM

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită  a se vedea paginile 55 

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2  a se vedea paginile 71 

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

• Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 94

• Sunt posibile funcţii speciale cu pagina 53

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare G3 pentru geam; 
Riglele de geam sunt atașate separat

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ VINDA

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 56 -
Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 72 -
Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, GA-M • cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

VINDA 610 735 860 985 735 860 985 2110
Galben lămâie GK RS

Liliac GK RS

Albastru oceanic GK RS

Vernil GK RS

Albastru verzui GK RS

Gri siliciu GK RS

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie

• Apăsare pe o parte

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior (preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea inferioară
a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
18

i   CASETA INFO 

• Ușile sunt livrabile numai cu stratul central din PAL perforat.
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Șipcile geamului sunt albe.
• Ușa Vinda se livrează cu cant alb.

Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă

Broască WC Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic



Înălţime uşă
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI VINDA

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită  a se vedea paginile 57 

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2  a se vedea paginile 73 

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DEKOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

• Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
19

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

Cant rotund RK Bombat BOTocuri



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
20



02
Hedinn   22

Perla   26

UȘI NOBILE 
Definiţia deschiderii



Înălţime uşă
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Suprafaţă Lăţime în mm
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ HEDINN CU ALINIERE DE SUPRAFEŢE

CPL 610 735 860 985 735 860 2110
Hedinn 12 Larice de munte vertical GK RS

Hedinn 12 Larice de munte orizontal GK RS

Hedinn 12 Stejar bazalt GK RS

Hedinn 12 Larice caşmir vertical GK RS

Hedinn 12 Larice caşmir orizontal GK RS

Hedinn 12 Larice smoke vertical GK RS

Hedinn 12 Larice smoke orizontal GK RS

Hedinn 12  Larice alb vertical GK RS

Hedinn 12 Larice alb orizontal GK RS

Hedinn 12 Stejar gold vertical GK RS

Hedinn 12 Stejar gold orzizontal GK RS

Hedinn 12 alb GK RS

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, GA-M • cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

  Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

Hedinn 12

Preţ adiţional • Broască WC cu manşetă de 18 mm, mărime dom 55 mm (livrare fără rozeta
încuietorii)

• Broască PZ cu manşetă de 18 mm, mărime dom 55 mm (livrare fără rozeta
încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie
Broască PZBroască WC

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
22

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile (cu 
excepţia 2110 mm)

• Ușile și tocurile cu aliniere de suprafeţe sunt adaptate reciproc și 
sunt livrabile numai ca ansamblu complet!

• Balamale Tectus TE240 3D sunt reglabile tridimensional, încorporate 
în toc. Adecvate până la 60 kg masa ușii

Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă

Hedinn 12 
cu decupare G3 pentru geam



Înălţime uşă
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI HEDINN CU ALINIERE DE SUPRAFEŢE

CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Larice de munte 60 RK

Stejar bazalt 60 RK

Larice caşmir vertical 60 RK

Larice smoke 60 RK

Larice alb 60 RK

Stejar gold 60 RK

Alb
60 RK

70 BO

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i  CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile (cu 
excepţia 2110 mm)

• Ușile și tocurile cu aliniere de suprafeţe sunt adaptate reciproc și 
sunt livrabile numai ca ansamblu complet!

• Balamale Tectus TE240 3D sunt reglabile tridimensional, încorpora-
te în toc. 

• Grosimi speciale ale peretelui sunt posibile numai până la 350 mm.

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Cant rotund RK Tocuri Bombat BO
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Suprafaţă Lăţime în mm
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ HEDINN CU ALINIERE DE SUPRAFEŢE

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, GA-M • cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

  Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare HD pentru geam

WEISSLACK 610 735 860 985 735 860 2110
Hedinn 02 GK RS

Hedinn 03 GK RS - -

Hedinn 04 GK RS - -

Hedinn 05 GK RS

Hedinn 11 GK RS - -

Preţ adiţional • Broască WC cu manşetă de 18 mm, mărime dom 55 mm (livrare fără rozeta
încuietorii)

• Broască PZ cu manşetă de 18 mm, mărime dom 55 mm (livrare fără rozeta
încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie
Broască PZBroască WC

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
24

Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă

cu decupare HD pentru geam
Hedinn 
03

Hedinn 
04

Hedinn 
11

Hedinn 
02

Hedinn 
05

Hedinn 05Hedinn 02

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile (cu 
excepţia 2110 mm)

• Ușile și tocurile cu aliniere de suprafeţe sunt adaptate reciproc și 
sunt livrabile numai ca ansamblu complet!

• Balamale Tectus TE240 3D sunt reglabile tridimensional, încorporate 
în toc. Adecvate până la 60 kg masa ușii



Înălţime uşă
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI HEDINN CU ALINIERE DE SUPRAFEŢE

CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110

Alb
60 RK

70 BO

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
25

Tocuri Cant rotund RK Bombat BO

i  CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile (cu 
excepţia 2110 mm)

• Ușile și tocurile cu aliniere de suprafeţe sunt adaptate reciproc și 
sunt livrabile numai ca ansamblu complet!

• Balamale Tectus TE240 3D sunt reglabile tridimensional, încorpora-
te în toc. 

• Grosimi speciale ale peretelui sunt posibile numai până la 350 mm.



Înălţime uşă
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Suprafaţă Lăţime în mm Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ PERLA

PERLA LAC ALB Observaţie 610 735 860 985 735 860 985 2110
Perla 05 GK RS - - -

Perla 05 GK RS LA-HD  -  -  -  -

Perla 06 GK RS - - -

Perla 11 GK RS - - -

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, GA-M • Preţ adiţional pentru modelul Perla 05 
cu decupare HD pentru geam

Varianta cu 2 canaturi • Posibil numai la modelul Perla 05 fără decupare pentru geam, Perla 05 cu LA-HD  
  şi Perla 06

Preţ adiţional

 (inclusiv contrafalţ, tablă de închidere şi 2 rigle pentru canat)

Preţuri adiţionale • Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior (preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea inferioară
a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

GA-MGA-B GA-S

Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător

Foi de uşă închise 
Foi de uşă cu decupare pen-

tru geam
Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 54 -

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 70 -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix 
(modelul Perla 05, 06 şi 11)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant plat

GK

PAL perforat RS Foi de uşă

LA-HD
Perla 05 Perla 06 Perla 11

i   CASETA INFO 
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Toate modelele fără decupare pentru geam sunt disponibile şi ca uşă glisantă.
• La ușa Perla 5 cu decupare pentru geam GT, vitrajul nu este în contact cu cauciucul garniturii de la toc.
• La alegerea unei înălţimi speciale pentru clanţă, se modi�că aspectul, poziţia liniilor rămâne neschimbată
• Modelele 05 și 06 sunt disponibile și ca uși de protecţie fonică 32 dB, 37 dB și ca uși de siguranţă RC2.
• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI PERLA

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 55

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 71

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

Preţuri adiţionale • Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

• Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu Pagina 53



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
28



03
Pila   30

Mila  34

UŞI DE STIL
Pentru spaţii cu clasă



Înălţime uşă
1985 mm
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Suprafaţă Lăţime în mm Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ PILA

02-B
G7

02
GN

03
GR

02-B 02 03

Cadre cu şprosuri Pila 02 B (G7) 1x2

Pila 02 / 03 (GN / GR) 1x2 

Pila 02 (GN) 2x2 

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător

Foi de uşă închise 
Foi de uşă cu decupare pentru 

geam
Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 56  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK III (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 56  -

Protecţie contra zgomotului 37 dB, KK III (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 56  -

Uşă de siguranţă RC2, KK II a se vedea paginile 72  -

Uşă de siguranţă RC2, KKIII (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 72  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

PILA LAC ALB 610 735 860 985 735 860 985 2110
Pila 02 B GK RS

Pila 02  GK RS

Pila 03 GK RS

Încuietoare WC 
(montată)

• Dimensiunea dornului 45 mm pentru modelul Pila 03 cu lăţimea 610 mm şi LA 735 mm
(livrare fără rozeta încuietorii)

Preţ adiţional conţinut

• Dimensiunea dornului 55 mm pentru toate celelalte modele (livrare fără rozeta încuietorii)  

Încuietoare PZ 
(montată)

• Dimensiunea dornului 45 mm pentru modelul Pila 03 cu lăţimea 610 mm şi LA 735 mm
(livrare fără rozeta încuietorii)

Preţ adiţional conţinut

• Dimensiunea dornului 55 mm pentru toate celelalte modele (livrare fără rozeta încuietorii) 

Pila 02-B
1 x 2 für G7

Pila 02 / 03
1 x 2 für GN
1 x 2 für GR

Pila 02
2 x 2 für GN

Preţ adiţional • Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn, ataşat
separat, montaj în sarcina beneficiarului

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
30

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Sunt posibile funcţii speciale 2 canaturi (pagina 81) și uși glisante (pagina 74 şi pagina 76).
• * Încuietoare BB cu dimensiunea dornului 45 mm.
• Foile de ușă pot � executate numai cu o fantă de aerisire jos. Distanţa dintre fanta de aerisire și marginea inferioară a ușii este de 45 mm.
• Toate ușile Pila fără decupare pentru geam sunt disponibile și cu protecţie fonică 32dB, 37dB, KK III (pagina 54) și RC2 (pagina 68).
• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

Cant plat

GK

Foi de uşă PAL perforat RS 
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI PILA

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu pagina 55

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 57

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 73

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
31

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri
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Suprafaţă Lăţime în mm Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ PILA

04 04-Q 04
GD

04-Q
GP

04-Q
HA

04
HE

PILA LAC ALB Observaţie 610 735 860 985 735 860 985 2110
Pila 04 GK RS  -  -  -

Pila 04 GK RS LA-GD  -  -  -  -

Pila 04 GK RS LA-HE  -  -  -  -

Pila 04 Q GK RS  -  -  -

Pila 04 Q GK RS LA GP (LA 1-fach)  -  -  -  -

Pila 04 Q GK RS LA HA (LA 3-fach)  -  -  -  -

Încuietoare WC 
(montată)

• Dimensiunea dornului 45 mm pentru modelul Pila 04 Q cu lăţimea
610 mm şi LA 735 mm (livrare fără rozeta încuietorii)

• Dimensiunea dornului 55 mm pentru toate celelalte modele
(livrare fără rozeta încuietorii)

Încuietoare PZ 
(montată)

• Dimensiunea dornului 45 mm pentru modelul Pila 04 Q cu lăţimea
610 mm şi LA 735 mm (livrare fără rozeta încuietorii)

• Dimensiunea dornului 55 mm pentru toate celelalte modele
(livrare fără rozeta încuietorii)

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător

Foi de uşă închise 
Foi de uşă cu decupare pentru 

geam
Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 56  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK III (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 56  -

Protecţie contra zgomotului 37 dB, KK III (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 56  -

Uşă de siguranţă RC2, KK II a se vedea paginile 72  -

Uşă de siguranţă RC2, KKIII (Preţ adiţional Pila fără LA) a se vedea paginile 72  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

Cadre cu şprosuri Pila 02 B (G7) 1x2

Pila 02 / 03 (GN / GR) 1x2 

Pila 02 (GN) 2x2 

Pila 02-B
1 x 2 für G7

Pila 02 / 03
1 x 2 für GN
1 x 2 für GR

Pila 02
2 x 2 für GN

Preţ adiţional • Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn, ataşat
separat, montaj în sarcina beneficiarului

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
32

Cant plat

GK

Foi de uşă PAL perforat RS 

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Sunt posibile funcţii speciale 2 canaturi (pagina 81) și uși glisante (pagina 74 şi pagina 76).
• * Încuietoare BB cu dimensiunea dornului 45 mm.
• Foile de ușă pot � executate numai cu o fantă de aerisire jos. Distanţa dintre fanta de aerisire și marginea inferioară a ușii este de 45 mm.
• Toate ușile Pila fără decupare pentru geam sunt disponibile și cu protecţie fonică 32dB, 37dB, KK III (pagina 54) și RC2 (pagina 68).
• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI PILA

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 57

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 73

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu pagina 55



FOI DE UȘĂ MILA
Înălţime uşă
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Suprafaţă Lăţime în mm
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

01 02 01
HL

02
HM

MILA 610 735 860 985 735 860 985 2110
Mila 01 GK RS

Mila 02 GK RS

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta
  încuietorii)

• fără decupare pentru gaură de cheie

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 12,0 mm, înălţime 1300 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 14,0 mm, înălţime 1300 mm

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi
de lemn, ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără
  orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din
  oţel superior (preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea
inferioară a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

Broască WC Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Ușile sunt livrabile numai cu stratul central din PAL perforat
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• Funcţii speciale începând cu pagina 52.
• Este posibilă numai fanta de aerisire jos.
• Noi recomandăm să comandaţi foi de ușă cu decupare pentru 

geam cu balamale din 3 componente.
• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Cant plat

GK

Foi de uşă PAL perforat RS 
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

TOCURI MILA

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu pagina 53

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui 717,00 lei

Toc pentru uşă glisantă în perete 594,00 lei

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc) 206,00 lei

DECOR / CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

• Preţ adiţional pentru benzi din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK Tocuri Bombat BO



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.



04
Standard Fagure   38

Standard PAL perforat  40

UȘI DREPTE 
Pentru stralucirea adecvata
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare G3 pentru geam; 
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ FAGURE

i   CASETA INFO 

• Decupare pentru geam G3: În cazul cotelor nespeci�cate este valabil preţul 
lăţimii imediat superioare, respectiv al lăţimii maxime indicate.

• * Strat central LA special, acesta poate diferi în funcţie de producţie.

• Funcţii speciale începând cu pagina 50

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Dimensiuni speciale posibile pentru foi de uşă şi tocuri

Înălţime foaie de uşă Min. [mm] Max. [mm]

- toate suprafeţele 1860 2235

Lăţime foaie de uşă Min. [mm] Max. [mm]

- Dekor 500 985

- Lac alb 500 1235

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 52  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, 
KK II cu decupare pentru geam a se vedea paginile 58, 60  -

Protecţie contra zgomotului 42 dB, KK II a se vedea paginile 64, 66  -

Element de protecţie împotriva incendiilor a se vedea paginile 68  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

MEILI DECOR 610 735 860 985 735 860 985 2110

Fag 069
GK WA

RK WA

Stejar 155 RK WA

Stejar 195 orizontal GK WA

SOLEY LAC ALB 610 735 860 985 735* 860* 985* 2110
Lac alb GK WA

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta încuietorii)

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj, în sarcina beneficiarului

Broască WC Softclose aşezat

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK

RK

Cant plat GK

GK

Fagure  WA Foi de uşă



TOCURI
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 53

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, cu decupare pentru geam, inclusiv tablă de închidere 
întărită a se vedea paginile 59, 61

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 65

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 69

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

DECOR 90 120 140 160 200 265 330 2110
Fag 069 60 RK

Stejar 155 60 RK

LAC ALB 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional • Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

• Tablă de închidere pentru uşă realizată complet din sticlă (scurtă), de culoare
gri nichel, încorporată

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu pagina 51

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri Cant plat GK 
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare G3 pentru geam
Rigle pentru geam atașate separat 

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ PAL PERFORAL

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 50  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II cu decupare pentru geam a se vedea paginile 58  -

Protecţie contra zgomotului 42 dB, KK II a se vedea paginile 62  -

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 66  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

MENJA FURNIR 610 735 860 985 735 860 985 2110
Arţar RK RS

Fag RK RS

Stejar deschis GK RS

Stejar rustic GK RS

Nuc orizontal GK RS

Stejar alb RK RS

Stejar alb orizontal GK RS

Decupare pentru geam GA-B, 
GA-S, GA-M

• cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele
Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta încuietorii)

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu)

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel superior
(preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea inferioară
a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

Broască WC Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic

i   CASETA INFO 

• Funcţii speciale începând cu pagina 48

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK

RK

Cant plat GK

GK

Foi de uşă PAL perforat RS 

Dimensiuni speciale posibile pentru foi de ușă și tocuri

Înălţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- Menja 1860 2235

Lăţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- Menja 500 1235



TOCURI
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 51

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, cu decupare pentru geam, inclusiv tablă 
de închidere întărită a se vedea paginile 59

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 63

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 67

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

FURNIR 90 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Fag 60 RK

Stejar deschis 60 GK

Stejar rustic 60 GK

Nuc 60 GK

Stejar alb 60 RK

Preţ adiţional • Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

• Tablă de închidere pentru uşă realizată complet din sticlă (scurtă), de
culoare gri nichel, încorporată

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Funcţii speciale începând cu pagina 49

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Cant plat GK Cant rotund RK Tocuri
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare G3 pentru geam; 
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

i   CASETA INFO 
• Strat central LA special, acesta poate diferi în funcţie de producţie.
• Funcţii speciale începând cu pagina 50
• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

FOI DE UȘĂ PAL PERFORAL

Dimensiuni speciale posibile pentru foi de ușă și tocuri

Înălţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- toate suprafeţele 1860 2235

Lăţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- CPL 500 1110

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 52  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II cu decupare pentru geam a se vedea paginile 60  -

Protecţie contra zgomotului 42 dB, KK II a se vedea paginile 64  -

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 68  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

YORI CPL 610 735 860 985 735 860 985 2110
Arţar RK RS

Larice de munte vertical RK RS

Larice de munte orizontal RK RS

Fag RK RS

Stejar bazalt RK RS

Larice caşmir vertical RK RS

Larice caşmir orizontal RK RS

Larice smoke vertical RK RS

Larice smoke orizontal RK RS

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, 
GA-M

• cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele
Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta
încuietorii)

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu) 

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior
(preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea
inferioară
a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant rotund RK

RK

Foi de uşă PAL perforat RS 
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 53

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, cu decupare pentru geam, 
inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 61

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 65

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 69

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK 

Larice de munte 60 RK 

Fag 60 RK 

Stejar bazalt 60 RK 

Larice caşmir 60 RK 

Larice smoke 60 RK 

Preţ adiţional • Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

• Tablă de închidere pentru uşă realizată complet din sticlă (scurtă), de
culoare gri nichel, încorporată

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 94

• Funcţii speciale începând cu pagina 51

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Cant rotund RK Tocuri
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Suprafaţă Lăţime în mm

cu decupare G3 pentru geam; 
Rigle pentru geam atașate separat

Lăţime în mm

FOI DE UȘĂ PAL PERFORAL

Dimensiuni speciale posibile pentru foi de ușă și tocuri

Înălţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- toate suprafeţele 1860 2235

Lăţime foaie de ușă Min. [mm] Max. [mm]

- CPL 500 1110

- Lac alb 500 1235

i   CASETA INFO 
• * Decupare pentru geam G3: În cazul cotelor nespeci�cate este valabil pre-

ţul lăţimii imediat superioare, respectiv al lăţimii maxime indicate
• Strat central LA special, acesta poate diferi în funcţie de producţie.
• Funcţii speciale începând cu pagina 50
• Preţuri adiţionale începând cu pagina 92

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Foi de uşă închise Foi de uşă cu decupare pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui

Uşă glisantă în perete

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II a se vedea paginile 52  -

Protecţie contra zgomotului 32 dB, KK II cu decupare pentru geam a se vedea paginile 60  -

Protecţie contra zgomotului 42 dB, KK II a se vedea paginile 64  -

Uşă de siguranţă RC2 a se vedea paginile 68  -

Uşă cu 2 canaturi - preţ adiţional pentru canat fix

YORI CPL 610 735 860 985 735 860 985 2110
Larice alb vertical RK RS

Larice alb orizontal RK RS

Stejar gold vertical RK RS

Stejar gold orizontal RK RS

Alb RK RS

SOLEY LAC ALB 610 735 860 985 735 * 860 * 985 * 2110
Lac alb GK RS

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, 
GA-M

• cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele
Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

Preţ adiţional • Balamale din 3 componente V 0026 WF nichelate, montate

• Încuietoare WC, dimensiunea dornului 55 mm, montată (livrare fără rozeta
încuietorii)

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru uşi de lemn,
ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat (preţ fără orificiu) 

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din oţel
superior
(preţ fără orificiu)

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe partea
inferioară
a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

GA-MGA-B GA-S

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant plat GK

GK

Foi de uşă PAL perforat RS 
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Suprafaţă Grosime perete în mm 

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina 94

• Funcţii speciale începând cu pagina 51

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

CPL 90 120 140 160 200 265 330 2110
Larice alb 60 RK 

Stejar gold 60 RK 

Alb

60 RK 

60 PR

70 BO

DECOR 90 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ de bază pentru funcţii speciale + preţ adiţional corespunzător
Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui

Toc pentru uşă glisantă în perete

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 53

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, cu decupare pentru geam, 
inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 61

Toc pentru uşi cu protecţie contra zgomotului, inclusiv tablă de închidere întărită a se vedea paginile 65

Toc pentru uşă de siguranţă RC 2 a se vedea paginile 69

Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

Preţ adiţional • Preţ adiţional pentru balamale din 3 părţi V 4400 WF pentru tocuri Borne existente

• Tablă de închidere pentru uşă realizată complet din sticlă (scurtă), de
culoare gri nichel, încorporată

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
45

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri Cant plat GK 



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
46
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Usi glisante   75

ELEMENTE FUNCȚIONALE 
Concepute pâna la cel mai mic detaliu



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm
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inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, balamale din 3 
componente V0026 WF, clasa de solicitare S, încuietoare PZ, 
grosimea uşii aprox. 41 mm
Lăţime în mm Pr
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Suprafaţă

MENJA FURNIR 735 860 985 2110
Arţar RK II

Fag RK II

Stejar deschis GK II

Stejar rustic GK II

Nuc orizontal GK II

Stejar alb RK II

Stejar alb orizontal GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Balamale V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

Preţuri reduse
• Uşă WE fără garnitură de pardoseală ce poate fi coborâtă

(fără verificare a amortizării fonice)

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului sau 
un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
48

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    735      860      985
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Suprafaţă

inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon pentru 
toc şi balamale din 3 componente V 4400 WF
Grosime perete în mm 

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

FURNIR 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Fag 60 RK

Stejar deschis 60 GK

Stejar rustic 60 GK

Nuc 60 GK

Stejar alb 60 RK

Preţ adiţional
• Balamale V4700 WF inclusiv suport pentru balama V4600-7 DB (necesar pentru balamaua opţională V0037 WF)

Preţuri reduse
• Toc WE fără valoare pentru izolaţia fonică

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
49

Cant plat GK Cant rotund RK Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, balamale din 3 
componente V0026 WF, clasa de solicitare S, încuietoare PZ, 
grosimea uşii aprox. 41 mm
Lăţime în mm Pr
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Suprafaţă

MEILI DECOR 735 860 985 2110

Fag 069
GK II

RK II

Stejar 155 RK II

Stejar 195 orizontal GK II

YORI CPL 735 860 985 2110
Arţar RK II

Larice de munte vertical RK II

Larice de munte orizontal RK II

Fag RK II

Stejar bazalt RK II

Larice caşmir vertical RK II

Larice caşmir orizontal RK II

Larice smoke vertical RK II

Larice smoke  orizontal RK II

Larice alb vertical RK II

Larice alb orizontal RK II

Stejar gold vertical RK II

Stejar gold orizontal RK II

Alb RK II

SOLEY LAC ALB 735 860 985 2110
Lac alb GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Balamale V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

Preţuri reduse
• Uşă WE fără garnitură de pardoseală ce poate fi coborâtă

(fără verificare a amortizării fonice)

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului 
sau un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea 
max. 985 mm)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
50

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    735      860      985
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Suprafaţă

inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon pentru 
toc şi balamale din 3 componente V 4400 WF
Grosime perete în mm 

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

MEILI DECOR 120 140 160 200 265 330 2110
Fag 069 60 RK

Stejar 155 60 RK

YORI CPL 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Larice de munte 60 RK

Fag 60 RK

Stejar bazalt 60 RK

Larice caşmir 60 RK

Larice smoke 60 RK

Larice alb 60 RK

Stejar gold 60 RK

Alb

60 RK

60 PR

70 BO

SOLEY LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea max. 985 mm)

Preţ adiţional
• Balamale V4700 WF inclusiv suport pentru balamale V4600-7 DB (necesar pentru balamale opţională V0037 WF)

Preţuri reduse
• Toc WE fără valoare pentru izolaţia fonică

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
51

Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri Cant plat GK 



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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Uşi Ligna inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, 
balamale din 3 componente V0026 WF, clasa de solicitare S, 
încuietoare PZ, grosimea uşii aprox. 41 mm 

Uşi Perla, Linum şi Mila inclusiv garnitură de pardoseală 
ce poate � coborâtă, balamale din 3 componente V0026 WF, 
clasa de solicitare S, încuietoare PZ, grosimea uşii 47 mm
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Suprafaţă

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

LIGNA LAC ALB 735 860 985 2110
Ligna 01 GK II

Ligna 02 GK II

Ligna 03 GK II

Ligna 04 GK II

Ligna 05 GK II

Ligna 06 GK II

Ligna 07 GK II

Ligna 08 GK II

Ligna 09 GK II

Ligna 10 GK II

PERLA LAC ALB 735 860 985 2110
Perla 05 GK II

Perla 06 GK II

LINUM LAC ALB 735 860 985 2110
Linum 02 GK II

Linum 03 GK II

Linum 04 GK II

Linum 08 GK II

Linum 09 GK II

MILA 735 860 985 2110
Mila 01 GK II

Mila 02 GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Balama V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

• Design pe o parte pentru modelul Ligna, partea
cu falţ lac alb neted (nu este posibil la modelele
Perla şi Linum)

Preţuri reduse
• Uşă WE fără garnitură de pardoseală ce poate fi coborâtă

(fără verificarea izolaţiei fonice)

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului sau 
un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
52

Cant plat

GK

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon pentru 
toc şi balamale din 3 componente V 4400 WF

Grosime perete în mm Suprafaţă

LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

Preţ adiţional
• Balama V4700 WF inclusiv suport pentru balama V4600-7 DB (necesar pentru balamaua opţională V0037 WF)

Preţuri reduse
• Toc WE fără valoare pentru izolaţia fonică

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
53

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Bombat BOTocuri



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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Uşi Vinda inclusiv garnitură de pardoseală ce poate 
� coborâtă, balamale din 3 componente V0026 WF, 
clasa de solicitare S, încuietoare PZ, grosimea uşii aprox. 41 mm

Uşi Pila inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, 
balamale din 3 componente V0037 WF, clasa de solicitare S, 
încuietoare PZ, grosimea uşii aprox. 47 mm
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Suprafaţă

VINDA 735 860 985 2110
Galben lămâie GK II

Liliac GK II

Albastru oceanic GK II

Vernil GK II

Albastru verzui GK II

Gri siliciu GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III (pentru modelul Vinda)

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p (pentru
modelul Pila)

• Balama V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

• Design pe o parte pentru modelul Pila, partea cu
falţ lac alb neted

PILA LAC ALB 735 860 985 2110
Pila 02 B GK III

Pila 02  GK III

Pila 03 GK III

Pila 04 GK III

Pila 04 Q GK III

Preţuri reduse
• Uşă WE fără garnitură de pardoseală ce poate fi coborâtă

(fără verificarea izolaţiei fonice)

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului sau 
un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
54

i   CASETA INFO 

• Grosimea uşilor Pila este de aprox. 47 mm (design pe una sau pe 
ambele părţi)

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

Cant plat

GK

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    735      860      985

Tocuri pentru uşi Vinda balamale din 3 componente V4400WF, 
inclusiv tablă de închidere clasa E şi garnitură din silicon pentru toc
Tocuri pentru uşi Pila balamale din 3 componente V4700 WF 
cu suport pentru balama V4600-7-DB, inclusiv tablă de 
închidere clasa E şi garnitură din silicon pentru toc
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Suprafaţă

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

PILA LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

VINDA LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

Preţ adiţional
• Balama V4700 WF inclusiv suport pentru balama V4600-7 DB (necesar pentru balamaua opţională V0037 WF)

Preţuri reduse
• Toc WE fără valoare pentru izolaţia fonică

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
55

Canturi soft SK Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BO



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P CU DECUPARE PENTRU GEAM
Înălţime uşă
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inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, 
balamale din 3 componente V0026 WF, clasa de solicitare S, 
încuietoare PZ, grosimea uşii aprox. 41 mm, 
geam transparent ESG 8 mm montat
Lăţime în mm Pr
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Preţ adiţional
• Clasă climatică III

• Balama V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

MENJA FURNIR 860 985 2110
Arţar RK II

Fag RK II

Stejar deschis GK II

Stejar rustic GK II

Nuc orizontal GK II

Stejar alb RK II

Stejar alb orizontal GK II

MEILI DECOR 860 985 2110

Fag 069
GK II

RK II

Stejar 155 RK II

Stejar 195 orizontal GK II

STICLE PENTRU FOAIA DE UŞĂ 32 dB
G3 GA-B / S / M

(Preţ adiţional pentru alte geamuri, respectiv decupări pentru geam)

geam transparent ESG 8 mm

Lamella orizontal ESG 8 mm

Aqua Cristalli A ESG 8 mm

Aqua Cristalli Q  ESG 8 mm

Lino  ESG 8 mm

Stream A  ESG 8 mm

Stream Q  ESG 8 mm

Strip A  ESG 8 mm

Strip Q  ESG 8 mm

Mastercarré  ESG 8 mm

Satinato ESG 8 mm

Preţ adiţional pentru înălţimea de 
uşă de 2110 mm

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului 
sau un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea 
max. 985 mm)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
56

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă
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inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon 
pentru toc şi balamale din 3 componente V 4400 WF

Grosime perete în mm 

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

FURNIR 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Fag 60 RK

Stejar deschis 60 GK

Stejar rustic 60 GK

Nuc 60 GK

Stejar alb 60 RK

MEILI DECOR 120 140 160 200 265 330 2110
Fag 069 60 RK

Stejar 155 60 RK

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea max. 985 mm)

Preţ adiţional
• Balama V4700 WF inclusiv suport pentru balama V4600-7 DB (necesar pentru balamaua opţională V0037 WF)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Canturi soft SK Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOCant plat GK 



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P CU DECUPARE PENTRU GEAM
Înălţime uşă

1985 mm
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inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, 
balamale din 3 componente V0026 WF, clasa de solicitare S, 
încuietoare PZ, grosimea uşii aprox. 41 mm, 
geam transparent ESG 8 mm montat
Lăţime în mm Pr
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Suprafaţă

YORI CPL 860 985 2110
Arţar RK II

Larice de munte vertical RK II

Larice de munte orizontal RK II

Fag RK II

Stejar bazalt RK II

Larice caşmir vertical RK II

Larice caşmir orizontal RK II

Larice smoke vertical RK II

Larice smoke  orizontal RK II

Larice alb vertical RK II

Larice alb orizontal RK II

Stejar gold vertical RK II

Stejar gold orizontal RK II

Alb RK II

SOLEY LAC ALB 860 985 2110
Lac alb GK II

Preţ adiţional
• Clasă climatică III

• Balama V0037 WF nichelată (opţional) adecvată până la 80 kg masa uşii

STICLE PENTRU FOAIA DE UŞĂ 32 dB
G3 GA-B / S / M

(Preţ adiţional pentru alte geamuri, respectiv decupări pentru geam)

geam transparent ESG 8 mm

Lamella orizontal ESG 8 mm

Aqua Cristalli A ESG 8 mm

Aqua Cristalli Q  ESG 8 mm

Lino  ESG 8 mm

Stream A  ESG 8 mm

Stream Q  ESG 8 mm

Strip A  ESG 8 mm

Strip Q  ESG 8 mm

Mastercarré  ESG 8 mm

Satinato ESG 8 mm

Preţ adiţional pentru înălţimea de 
uşă de 2110 mm

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit 
de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului 
sau un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii 
de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Foi de uşă

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 32DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    860      985
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Suprafaţă

inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon 
pentru toc şi balamale din 3 componente V 4400 WF

Grosime perete în mm 

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

YORI CPL 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Larice de munte 60 RK

Fag 60 RK

Stejar bazalt 60 RK

Larice caşmir 60 RK

Larice smoke 60 RK

Larice alb 60 RK

Stejar gold 60 RK

Alb

60 RK

60 PR

70 BO

SOLEY LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 985 mm. 

Preţ adiţional
• Balama V4700 WF inclusiv suport pentru balama V4600-7 DB (necesar pentru balamaua opţională V0037 WF)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Canturi soft SK Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOCant plat GK 



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 42DB RW,P
Înălţime uşă

1985 mm
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inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, balamale 
din 3 componente V0037 WF FD şi clasa climatică III, 
grosimea uşii aprox. 47 mm, încuietoare PZ, clasa de solicitare S, 
garnitură de impact la falţ ambutisată

Lăţime în mm Pr
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m

Suprafaţă

MENJA FURNIR 735 860 985 2110
Arţar GK III

Fag GK III

Stejar deschis GK III

Stejar rustic GK III

Nuc orizontal GK III

Stejar alb GK III

Stejar alb orizontal GK III

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Protecţie anti-efracţie RC2 cu închizător de blocare 3x (inclusiv balama V0037 WF S FD) începând
  cu lăţimea de 860 mm

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului sau 
un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Ușile de protecţie fonică 42 dB se execută în general cu un cant drept.

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Cant plat

GK

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 42DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    735      860      985

inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon 
pentru toc şi balamale din 3 componente V 4700 WF inclusiv 
suport de balama V4600-7-DB

Grosime perete în mm Pr
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Suprafaţă

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

FURNIR 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Fag 60 RK

Stejar deschis 60 GK

Stejar rustic 60 GK

Nuc 60 GK

Stejar alb 60 RK

Preţ adiţional
• Variantă RC2 cu închizător de blocare 3x, balama V4700 WF şi suport de oţel pentru balama V4600-7 DB

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Tocuri Cant plat GK 



FOI DE UȘĂ CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 42DB RW,P
Înălţime uşă

1985 mm
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ă inclusiv garnitură de pardoseală ce poate � coborâtă, balamale 

din 3 componente V0037 WF FD şi clasa climatică III, 
grosimea uşii aprox. 47 mm, încuietoare PZ, clasa de solicitare S,
garnitură de impact la falţ ambutisată

Lăţime în mm Pr
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Suprafaţă

MEILI DECOR 735 860 985 2110
Fag 069 GK III

Stejar 155 GK III

Stejar 195 orizontal GK III

YORI CPL 735 860 985 2110
Arţar GK III

Larice de munte vertical GK III

Larice de munte orizontal GK III

Fag GK III

Stejar bazalt GK III

Larice caşmir vertical GK III

Larice caşmir orizontal GK III

Larice smoke vertical GK III

Larice smoke  orizontal GK III

Larice alb vertical GK III

Larice alb orizontal GK III

Stejar gold vertical GK III

Stejar gold orizontal GK III

Alb GK III

SOLEY LAC ALB 735 860 985 2110
Lac alb GK III

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Protecţie anti-efracţie RC2 cu închizător de blocare 3x (inclusiv balama V0037 WF S FD) începând
  cu lăţimea de 860 mm

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu protecţie contra zgomotului 
sau un toc de oţel conform DIN 18111 până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea 
max. 985 mm)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
62

i   CASETA INFO 

• Uşile de protecţie fonică 42 dB se execută în general cu un cant drept.

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Cant plat

GK

Clasă climaticăProtecţie contra 
zgomotului 

Foi de uşă



TOCURI CU PROTECŢIE CONTRA ZGOMOTULUI 42DB RW,P 
Înălţime uşă

1985 mm

În
ve

liş

Ex
ec

uţ
ia

 c
an

tu
ril

or

Pentru lăţimi de ușă în mm:    735      860      985

inclusiv tablă de închidere clasa E, garnitură din silicon pentru 
toc şi balamale din 3 componente V 4700 WF inclusiv suport 
de balama V4600-7-DB

Grosime perete în mm Pr
eţ

 a
di

ţio
na

l 
În

ăl
ţim

e 
uş

ă 
20

10
 m

m

Suprafaţă

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

MEILI DECOR 120 140 160 200 265 330 2110
Fag 069 60 RK

Stejar 155 60 RK

YORI CPL 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Larice de munte 60 RK

Fag 60 RK

Stejar bazalt 60 RK

Larice caşmir 60 RK

Larice smoke 60 RK

Larice alb 60 RK

Stejar gold 60 RK

Alb

60 RK

60 PR

70 BO

SOLEY LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional
Preţ adiţional
• Variantă RC2 cu închizător de blocare 3x, balama V4700 WF şi suport de oţel pentru balama V4600-7 DB

Valoarea indicată pentru izolaţie fonică se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă BORNE cu protecţie contra zgomo-
tului până la o înălţime maximă a ușii de 2110 mm și până la o lăţime maximă a ușii de 1110 mm. (La Dekor lăţimea max. 985 mm)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Tocuri Protecţie contra 
zgomotului 

Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri Cant plat GK 



Înălţime uşă
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inclusiv clasa climatică II, închizător de blocare 3x, 
balamale V0037 WF S, 
grosimea uşii aprox. 41 mm
Lăţime în mm Pr
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FOI DE UȘĂ DE SIGURANŢĂ RC 2 

MEILI DECOR 860 985 2110

Fag 069
GK II

RK II

Stejar 155 RK II

Stejar 195 orizontal GK II

YORI CPL 860 985 2110
Arţar RK II

Larice de munte vertical RK II

Larice de munte orizontal RK II

Fag RK II

Stejar bazalt RK II

Larice caşmir vertical RK II

Larice caşmir orizontal RK II

Larice smoke vertical RK II

Larice smoke  orizontal RK II

Larice alb vertical RK II

Larice alb orizontal RK II

Stejar gold vertical RK II

Stejar gold orizontal RK II

Alb RK II

SOLEY LAC ALB 860 985 2110
Lac alb GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 32 dB, Rw,p

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 42 dB, Rw,p, Clasă climatică III a se vedea paginile 66

• Siguranţă a părţii balamalei la foaia de uşă (necesară în  cazul utilizării într-un toc din oţel avizat), (în
  cazul utilizării într-un toc din lemn, opţional), montată, Simonswerk nr. 207 (acordaţi atenţie 
  contrapiesei nr. 206 toc)

• Balama bidimensională reglabilă V 0037 WF FV S inclusiv frezare pentru balamaua cu articulaţie şi
  bolţ de legătură

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x cu certificat de verificare RC 2 (mit Stahlzarge nicht möglich)

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE cu o înălţime a ușii de max. 
2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
64

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

• *Certi�catul de veri�care nu este valabil în ceea ce privește tocurile din oţel.

Clasă climaticăSiguranţă Cant rotund

RK

Cant plat

GK

Foi de uşă



Înălţime uşă
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    860      985

inclusiv balamale V4700 WF, suport de oţel pentru 
balama V 4600-7-DB şi table de închidere de siguranţă 3x

Grosime perete în mm Pr
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Suprafaţă

TOCURI DE SIGURANŢĂ RC 2  

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

MEILI DECOR 120 140 160 200 265 330 2110
Fag 069 60 RK

Stejar 155 60 RK

YORI CPL 120 140 160 200 265 330 2110
Arţar 60 RK

Larice de munte 60 RK

Fag 60 RK

Stejar bazalt 60 RK

Larice caşmir 60 RK

Larice smoke 60 RK

Larice alb 60 RK

Stejar gold 60 RK

Alb

60 RK

60 PR

70 BO

SOLEY LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional
• Protecţie contra zgomotului 32 dB sau 37 dB

• Siguranţă a părţii balamalei (opţional), montată, Simonswerk nr. 206

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă de siguranţă BORNE-RC 2 
cu o înălţime a ușii de max. 2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Tocuri Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOTocuri Cant plat GK Siguranţă



Înălţime uşă
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Uşi Ligna inclusiv clasa climatică II, închizător de blocare 3x, 
bal amale V0037 WF S, grosimea uşii aprox. 41 mm 

Uşi Perla, Linum şi Mila inclusiv închizător de blocare 3x, balamale V0037 WF S, 
clasa climatică III, grosimea uşii aprox. 47 mm
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Suprafaţă

FOI DE UȘĂ DE SIGURANŢĂ RC 2 

i    CASETA INFO

• Grosimea ușilor Perla este de aprox. 47 mm (design pe una sau pe ambele părţi)
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• *Certi�catul de veri�care nu este valabil în ceea ce privește tocurile din oţel.
• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

LIGNA LAC ALB 860 985 2110
Ligna 01 GK II

Ligna 02 GK II

Ligna 03 GK II

Ligna 04 GK II

Ligna 05 GK II

Ligna 06 GK II

Ligna 07 GK II

Ligna 08 GK II

Ligna 09 GK II

Ligna 10 GK II

PERLA LAC ALB 860 985 2110
Perla 05 GK II

Perla 06 GK II

LINUM LAC ALB 860 985 2110
Linum 02 GK II

Linum 03 GK II

Linum 04 GK II

Linum 08 GK II

Linum 09 GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III

• Protecţie contra zgomotului 32 dB, Rw,p

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III

• Siguranţă a părţii balamalei la foaia de uşă (necesară în  cazul utilizării într-un toc din oţel avizat), (în
cazul utilizării într-un toc din lemn, opţional), montată, Simonswerk nr. 207 (acordaţi atenţie
contrapiesei nr. 206 toc)

• Balama bidimensională reglabilă V 0037 WF FV S inclusiv frezare pentru balamaua cu articulaţie şi
bolţ de legătură

• Design pe o parte pentru modelul Ligna, partea cu falţ lac alb neted (nu este posibil la modelele Perla, Linum şi Mila)

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x cu certificat de verificare RC 2 (mit Stahlzarge nicht möglich)

MILA 860 985 2110
Mila 01 GK II

Mila 02 GK II

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă 
la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc 
BORNE conform DIN 18111 cu o înălţime a ușii de max. 
2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până 
la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Cant plat

GK

Clasă climaticăSiguranţăFoi de uşă



Înălţime uşă
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    860      985

inclusiv balamale V4700 WF, suport de oţel pentru 
balama V 4600-7-DB şi table de închidere de siguranţă 3x
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Suprafaţă

TOCURI DE SIGURANŢĂ RC 2  

SOLEY LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional
• Protecţie contra zgomotului 32 dB sau 37 dB

• Siguranţă a părţii balamalei (opţional), montată, Simonswerk nr. 206

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă de siguranţă BORNE-RC 2 
cu o înălţime a ușii de max. 2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
67

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

Canturi soft SK Tocuri Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BOCant plat GK Siguranţă
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inclusiv clasa climatică II, închizător de blocare 3x, 
balamale V0037 WF S, grosimea uşii aprox. 41 mm 

Uşi Pila inclusiv închizător de blocare 3x, balamale V0037 WF S, 
clasa climatică III, grosimea uşii aprox. 47 mm
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FOI DE UȘĂ DE SIGURANŢĂ RC 2 

VINDA 860 985 2110
Galben lămâie GK II

Liliac GK II

Albastru oceanic GK II

Vernil GK II

Albastru verzui GK II

Gri siliciu GK II

Preţ adiţional
• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 12 mm, înălţime 1400 mm

• Gaură pentru orificiu de supraveghere de 14 mm, înălţime 1400 mm

• Clasă climatică III (pentru modelul Vinda)

• Protecţie contra zgomotului 32 dB, Rw,p

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p, Clasă climatică III (pentru modelul Vinda)

• Protecţie contra zgomotului 37 dB, Rw,p (pentru modelul Pila)

• Siguranţă a părţii balamalei la foaia de uşă (necesară în  cazul utilizării într-un toc din oţel avizat), (în
cazul utilizării într-un toc din lemn, opţional), montată, Simonswerk nr. 207 (acordaţi atenţie
contrapiesei nr. 206 toc)

• Balama bidimensională reglabilă V 0037 WF FV S inclusiv frezare pentru balamaua cu articulaţie şi
bolţ de legătură

• Design pe o parte pentru modelul Ligna, partea cu falţ lac alb neted (nu este posibil la modelel Vinda)  fără preţ adiţional 

PILA LAC ALB 860 985 2110
Pila 02 B GK III

Pila 02 GK III

Pila 03 GK III

Pila 04 GK III

Pila 04 Q GK III

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x cu certificat de verificare RC 2 (mit Stahlzarge nicht möglich)

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu un toc BORNE conform DIN 18111 cu o 
înălţime a ușii de max. 2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Grosimea ușilor Pila este de aprox. 47 mm (design pe una sau pe ambele părţi)
• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!
• * Certi�catul de veri�care nu este valabil în ceea de privește tocurile din oţel
• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Cant plat

GK

Clasă climaticăSiguranţăFoi de uşă



Înălţime uşă

1985 mm
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Pentru lăţimi de ușă în mm:    860      985
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Suprafaţă

inclusiv balamale V4700 WF, suport de oţel pentru 
balama V 4600-7-DB şi table de închidere de siguranţă 3x

Grosime perete în mm 

TOCURI DE SIGURANŢĂ RC 2  

i   CASETA INFO 

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

• Dimensiunile speciale nu sunt posibile (cu excepţia 2110 mm)!

• Tocurile întotdeauna cu textura dispusă vertical

VINDA LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb
60 RK

70 BO

PILA LAC ALB 120 140 160 200 265 330 2110
Decor alb 144 60 RK

CPL alb

60 RK

60 PR

70 BO

Preţ adiţional
• Protecţie contra zgomotului 32 dB sau 37 dB

• Siguranţă a părţii balamalei (opţional), montată, Simonswerk nr. 206

Preţuri reduse
• Închizător de blocare 1x

Valoarea indicată pentru măsurare și veri�care se referă la elementul pregătit de utilizare în legătură cu o foaie de ușă de siguranţă BORNE-RC 2 
cu o înălţime a ușii de max. 2110 mm și de min. 1910 mm și o lăţime a ușii de până la 1110 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Canturi soft SK Tocuri Cant rotund RK Pro�lat PR Bombat BO Siguranţă



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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UŞĂ GLISANTĂ CU MASCĂ CU ASPECT DE OŢEL SUPERIOR, CU GLISARE ÎN FAŢA PERETELUI

Înălţime standard gol în zid 
1950 - 2025 mm; lăţime [mm]:

Înălţime standard foaie de uşă 2030 mm
lăţime [mm]: Lungime şină [mm]

650 - 710 750 1700

750 - 810 850 2000

850 - 910 950 (Meili Dekor disponibil până la lăţimea uşii de 950 mm) 2000
950 - 1010 1050* 2100

Foaie de uşă glisantă cu glisare în faţa peretelui
Variantă de cant teşit, ramă MDF sus şi jos dublă, canelură pentru ghidare în pardoseală 7 x 20 mm, pavilion de prindere rotund / standard Ø 55 mm 
montat. Foaia de uşă trebuie să acopere intradosul zidului cu min. 20 mm pe �ecare parte.  Pe partea cu opritorul, partea ieşită în afară din cauza 
pavilionului de prindere este întotdeauna de 20 mm. Restul părţii ieşite în afară rămâne pe partea opusă. Pe înălţime trebuie să veri�caţi dacă şina 
de rulare poate � �xată su�cient şi cât de mult se situează după caz deasupra buiandrugului sau pătrunde în golul din zid. Mai multe indicaţii găsiţi 
în manualul nostru de montaj MA-1025 (şi pentru descărcare la www.borne.de).

Mască din aluminiu cu aspect de oţel superior, înălţimea măştii aprox. 90 mm. Ca urmare a diferitelor situaţii de montaj am ataşat două rigle suport 
cu grosimi diferite pentru reglarea distanţei dintre foaia de uşă şi perete. Rigla 8 mm = 5 mm distanţă faţă de perete, rigla 2 x 8 mm = 13 mm distanţă 
faţă de perete

Construcţia

Decupări pentru geamuri
În funcţie de modelul uşii posibil în G3, HD şi GA-M.

1.

2.1.

2.

20-80 mm 20 mm

Partea cu opritorul a uşiiSens de deschidere

Foaie de uşă

Perla 05Menja
Meili

Yori
Soley

* Uşile în Meili Dekor sunt livrabile numai până la lăţimea de max. 950 mm. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Înălţime uşă

2030 mm

U
m
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ut

ur
ă

cu decupare G3 pentru geam; 
riglele de geam sunt ataşate separat 

Lăţime în mmSuprafaţă Lăţime în mm

Deschidere în zid  
1950 - 2025 mm; Lăţime [mm]:

Foaie uşă 2030 mm
Lăţime [mm]: Lungime șină [mm]

650 - 710 750 1700

750 - 810 850 2000

850 - 910 950 (Meili Dekor disponibil până la lăţimea uşii de 950 mm) 2000

950 - 1010 1050 2100

UȘĂ GLISANTĂ CU DIAFRAGMĂ CU ASPECT DE OŢEL SPECIAL, CU GLISARE ÎN FAŢA PERETELUI

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile.

• Geamurile pentru uși glisante cu mască cu aspect de oţel 
superior sunt livrabile numai în stare încorporată

MENJA FURNIR 750 850 950 1050 750 850 950 1050
Arţar RS

Fag RS

Stejar deschis RS

Stejar rustic RS

Nuc orizontal RS

Stejar alb RS

Stejar alb orizontal RS

MEILI DECOR 750 850 950 1050 750 850 950 1050
Fag 069 WA  ---  ---

Stejar 155 WA  ---  ---

Stejar 195 orizontal WA  ---  ---

Decupare pentru geam GA-M • cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

Preţ adiţional pentru modelul Perla 05 cu decupare HD pentru geam

Preţ adiţional • pavilion de prindere rotund standard, cota exterioară Ø aprox. 60 mm, montat conţinut

• pavilion de prindere rotund alamă nichel/mat cu aspect de oţel superior, cota
exterioară Ø aprox. 56 mm, montat

GA-M

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Pe partea de închidere rămâne întotdeauna o parte ieşită în afară prin pavilionul de prindere de �x 20 mm.  Restul părţii ieşite în afară apare astfel 
pe partea opusă. Din cauza distanţei maxime de 13 mm dintre foaia de uşă şi perete, grosimea plintei poate � de max. 10 mm.

Nu se livrează o broască!

Distanţa la perete se adaptează prin benzile MDF livrate cu produsul, respectiv trebuie um-plută pe dedesubt la faţa locului.  Adaptarea culorii 
marginii inferioare se face la faţa locului.

Uşă glisantă PAL perforat  RS Fagure  WA 

Standard alamă nichel/mat



Înălţime uşă

2030 mm

U
m

pl
ut

ur
ă

cu decupare G3 pentru geam; 
riglele de geam sunt ataşate separat 

Lăţime în mmSuprafaţă Lăţime în mm

Deschidere în zid
1950 - 2025 mm; Lăţime [mm]:

Foaie uşă 2030 mm
Lăţime [mm]: Lungime șină [mm]

650 - 710 750 1700

750 - 810 850 2000

850 - 910 950 (Meili Dekor disponibil până la lăţimea uşii de 950 mm) 2000

950 - 1010 1050 2100

UȘĂ GLISANTĂ CU DIAFRAGMĂ CU ASPECT DE OŢEL SPECIAL, CU GLISARE ÎN FAŢA PERETELUI

i   CASETA INFO 

• Dimensiunile speciale și funcţiile speciale nu sunt posibile.

• Geamurile pentru uși glisante cu mască cu aspect de oţel 
superior sunt livrabile numai în stare încorporată

YORI CPL 750 850 950 1050 750 850 950 1050
Arţar RS

Larice de munte vertical RS

Larice de munte orizontal RS

Fag RS

Stejar bazalt RS

Larice caşmir vertical RS

Larice caşmir orizontal RS

Larice smoke vertical RS

Larice smoke  orizontal RS

Larice alb vertical RS

Larice alb orizontal RS

Stejar gold vertical RS

Stejar gold orizontal RS

Alb RS

SOLEY LAC ALB 750 850 950 1050 750 850 950 1050
Lac alb WA

PERLA LAC ALB 750 850 950 1050 750 850 950 1050
Perla 05 RS

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Pe partea de închidere rămâne întotdeauna o parte ieşită în afară prin pavilionul de prindere de �x 20 mm.  Restul părţii ieşite în afară apare astfel 
pe partea opusă. Din cauza distanţei maxime de 13 mm dintre foaia de uşă şi perete, grosimea plintei poate � de max. 10 mm.

Nu se livrează o broască!

Distanţa la perete se adaptează prin benzile MDF livrate cu produsul, respectiv trebuie um-plută pe dedesubt la faţa locului.  Adaptarea culorii 
marginii inferioare se face la faţa locului.

Uşă glisantă PAL perforat  RS Fagure  WA 

Decupare pentru geam GA-M • cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

Preţ adiţional pentru modelul Perla 05 cu decupare HD pentru geam

Preţ adiţional • pavilion de prindere rotund standard, cota exterioară Ø aprox. 60 mm, montat conţinut

• pavilion de prindere rotund alamă nichel/mat cu aspect de oţel superior, cota
exterioară Ø aprox. 56 mm, montat

Standard alamă nichel/mat

GA-M



ELEMENT MOBIL UȘĂ GLISANŢĂ ÎN FAŢA PERETELUI

i    CASETA INFO

• Die verfügbaren Lichtausschnitte sind auf den Informationsseiten
des jeweiligen Türmodells ersichtlich.

• Sunt disponibile uşi glisante cu 2 canaturi asimetrice.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Uşă glisantă

Construcţia

Foaie de uşă glisantă cu glisare în faţa peretelui

Toc de uşă glisantă cu glisare în faţa peretelui

Variantă de cant teşit, ramă sus şi jos dublă, canelură pentru ghidare în pardoseală 7 x 20 mm, pavilion de prindere standard montat. Strat central 
conform foii de uşă de bază. Dimensiunile foii de uşă standard sunt în po�da variantei teşite 610/735/860/985 × 1985/2110 mm. La uşile glisante, 
cotele minime/maxime sunt 610/985 mm pe lăţime şi 1860/2110 mm pe înălţime. Amortizorul de tragere pe ambele părţi este integrat în setul şinei 
de rulare abia începând cu lăţimea uşii de 735 mm. Mai multe indicaţii găsiţi în manualul nostru de montaj MA-1023 (şi pentru descărcare la www.
borne.de).

Tocul gata de montaj, căptuşeala, învelişul şi masca şinei de rulare cu stâlp opritor sunt prelucrate pentru îmbinare în colţ. Masca şinei de rulare are 
o lăţime a oglinzii de 80 mm, iar adâncimea de mascare este de 72 mm. Tocul poate � livrat numai ca set complet, deoarece învelişul superior este 
deja pregătit din fabricaţie pentru preluarea şinei de rulare. Lungimile şinelor de rulare şi lungimile măştilor se găsesc în tabelul de mai jos.

Lăţimea foii de uşă 
în mm

Lungimea amortizorului 
în mm

Tipul de amortizor Lungimea şinei în mm Lungimea şinei în mm

610–730 - Fără amortizor 1700 1740

735–895 727 C 1700 1740

900–930 727 C 2000 2040

935–985 916 E 2000 2040

La uşile cu broască cu zăvor circular, tabla de închidere este îngropată în poarta opritoare. Aceasta este puţin mai lungă în sus şi în jos. Bareta 
opritoare trebuie să �e adaptată de către bene�ciar după reglarea �nală a uşii. Marginea superioară a deschiderii tablei de închidere corespunde 
cu marginea superioară a zăvorului circular. A se vedea manualul de montaj MA-1023 din anexa Z2A. La broasca cu zăvor circular cu cheie rabatabilă 
pe partea căptuşită, uşa poate � deschisă complet numai cu cheia scoasă, respectiv opritorul de la şina de rulare trebuie reglat corespunzător. La 
broasca cu zăvor circular cu perforaţie PZ, cilindrul cu pro�l trebuie achiziţionat de bene�ciar, acesta va depăşi nivelul foii de uşă şi la varianta cea mai 
mică. 

Deschidere de 
la stânga la 
dreapta

Deschidere de 
la dreapta la 
stânga

Uşi glisante cu 2 canaturi cu 
garnitură furtun dublă ambu-
tisate din fabricaţie. (Garnitura 
furtun în funcţie de suprafaţă 
alb sau antracit)

1 Foaie de uşă
2 Mască unghiulară
3 Baretă opritoare
4 Toc

LignaLinum MilaPila PerlaVinda Yori

Meili
Menja

Soley



ELEMENT MOBIL UȘĂ GLISANŢĂ ÎN FAŢA PERETELUI

i   CASETA INFO 

• Împreună cu comanda vă rugăm să transmiteţi neapărat și formu-
larul completat pentru comanda ușilor glisante cu glisare în faţa 
peretelui deoarece, în caz contrar, prelucrarea comenzii nu este 
posibilă. (Pentru descărcare la www.borne.de)

• Lăţimea de trecere liberă este cu 10 mm mai mică decât la o uşă cu 
canaturi. Partea transversală a tocului nu este compatibilă

• Amortizorul de tragere la uşile glisante cu glisare în faţa peretelui 
este posibil abia începând cu lăţimea uşii de 735 mm 

• Lăţimea minimă 610 mm; lăţimea maximă 985 mm (la 2 canaturi 
max. 2 x 985 mm)

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Program de livrări
Modele de uşi Linum / Ligna / Vinda

Uşi drepte Menja Furnir / Meili Decor / Yori CPL / Soley Lac alb

Uşi de stil Pila / Mila

Uşi nobile Perla 
nu şi pentru Perla 05 cu decupare GT pentru geam

Uşă glisantă în faţa peretelui Cu un canat Cu 2 canaturi
• Preţ adiţional pentru o foaie de uşă

• Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare pentru geam

Toc pentru uşă glisantă în faţa peretelui Cu un canat Cu 2 canaturi
• Preţ adiţional pentru toc

Preţuri adiţionale / Preţuri reduse
• Broască cu zăvor circular montată numai în combinaţie cu pavilion de prindere perforat
corespunzător (la o broască cu zăvor circular cu cheie rabatabilă pe partea căptuşită,
uşa poate fi deschisă complet numai cu cheia scoasă.)

• pavilion de prindere unghiular, aluminiu F1 eloxat, cota exterioară lăţimea aprox. 40 mm şi
  înălţimea aprox. 120 mm, montat

conţinut

• pavilion de prindere rotund alamă nichel/mat cu aspect de oţel superior, cota exterioară
Ø aprox. 56 mm, montat

• fără frezare pentru pavilionul de prindere

Broască cu 
zăvor circular

aluminiu 
F1 eloxat

alamă nichel/mat

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Uşă glisantă

LignaLinum MilaPila PerlaVinda Yori

Meili
Menja

Soley



ELEMENT MOBIL UȘĂ GLISANŢĂ ÎN PERETE

i   CASETA INFO

• Die verfügbaren Lichtausschnitte sind auf den Infor-
mationsseiten des jeweiligen Türmodells ersichtlich.

• Sunt disponibile uşi glisante cu 2 canaturi asimetrice.

Toc de uşă glisantă cu glisare în perete
Tocul gata de montaj, căptuşeala, învelişul sunt prelucrate pentru îmbinare în colţ. Căptuşeala este împărţită corespunzător grosimilor peretelui, 
inclusiv arcurile de acoperire pentru şina de rulare. La o împărţire centrală şi o uşă fără decupare pentru geam, grosimea minimă a peretelui este 
de 160 mm, iar la o uşă cu decupare pentru geam este de 170 mm. La o uşă cu decupare pentru geam, tocul pe partea de intrare este tăiat aprox. 5 
mm mai îngust decât partea transversală, pentru ca şipca geamului să poată să treacă pe lângă toc. Pentru acoperirea zidului se livrează învelişuri 
speciale (a se vedea desenul din manualul de montaj MA-1023, anexa Z2, �gura B). Cota 3 sau cota 4 din desenul de mai sus trebuie să �e de cel puţin 
55 mm. La uşile fără decupare pentru geam, suportul de intrare este de 50 mm, iar la uşile cu decupare pentru geam şi/ sau mâner cu arc este de 60 
mm. Lungimile şinelor de rulare şi lungimile măştilor se găsesc în tabelul de mai jos.

Lăţime foaie de uşă 
în mm

Tipul de amortizor 
în mm

Distanţa şuruburilor 
în mm

Variante de amortizor Lungimea şinei 
în mm

610–734 (Fără amortizor) — — A 1500

735–754 727 611 C 1500

755–899 727 611 C 1700

900–934 727 611 C 2000

935–985 916 800 E 2000

Foaie de uşă glisantă cu glisare în perete
Variantă de cant teşit, ramă sus şi jos dublă, canelură pentru ghidare în pardoseală 7 x 20 mm, pavilion de prindere standard montat. Strat central 
conform foii de uşă de bază. Dimensiunile foii de uşă standard sunt 610/735/860/985 × 1970/2095 mm. La uşile glisante, cotele minime/maxime 
sunt 610/985 mm pe lăţime şi 1860/2055 mm pe înălţime. Amortizorul de tragere pe ambele părţi este integrat în setul şinei de rulare abia începând 
cu lăţimea uşii de 735 mm. Înălţimea ideală a golului în zid de la OKFF – marginea inferioară a buiandrugului – este de 2020 mm, respectiv 2145 mm, 
astfel că nu sunt necesare cote speciale şi scurtarea uşii/tocului de către bene�ciar. Mai multe indicaţii găsiţi în manualul nostru de montaj MA-1023 
(şi pentru descărcare la www.borne.de).

La uşile cu broască cu zăvor circular, tabla de închidere este îngropată în poarta opritoare. Aceasta este puţin mai lungă în sus şi în jos. Bareta opritoa-
re trebuie să �e adaptată de către bene�ciar după reglarea �nală a uşii. Marginea superioară a deschiderii tablei de închidere corespunde cu margi-
nea superioară a zăvorului circular. A se vedea manualul de montaj MA-1023 din anexa Z2A. La broasca cu zăvor circular cu cheie rabatabilă pe partea 
căptuşită, uşa poate � deschisă complet numai cu cheia scoasă, respectiv opritorul de la şina de rulare trebuie reglat corespunzător. La broasca cu 
zăvor circular cu perforaţie PZ, cilindrul cu pro�l trebuie achiziţionat de bene�ciar, acesta va depăşi nivelul foii de uşă şi la varianta cea mai mică. 

Construcţia

Deschidere de la stânga la dreapta

5

4

22

5

4

1 1

33

1 Grosime totală a peretelui 
2 Lăţime a golului în zid
3 Grosime perete căptuşeală perete existentă
4 Grosime perete a doua căptuşeală a peretelui
5 Lăţime a suportului de intrare
6 OKFF – margine inferioară a buiandrugului 

Înălţimea buiandrugului 2020mm

6

Uşi glisante cu 2 canaturi cu 
garnitură furtun dublă ambu-
tisate din fabricaţie. (Garnitura 
furtun în funcţie de suprafaţă 
alb sau antracit)

Deschidere de la dreapta la stânga

LignaLinum MilaPila PerlaVinda Yori

Meili
Menja

Soley

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Uşă glisantă



i   CASETA INFO 

• Împreună cu comanda vă rugăm să transmiteţi neapărat și for-
mularul completat pentru comanda ușilor glisante cu glisare în 
perete deoarece, în caz contrar, prelucrarea comenzii nu este 
posibilă. (Pentru descărcare la www.borne.de)

• La împingerea în interior a uşilor glisante cu posibilitate de 
încuiere, recomandăm scoaterea în prealabil a cheii, deoarece, în 
caz contrar, uşa nu poate intra complet în perete

• Amortizorul de tragere la uşile glisante cu glisare în faţa perete-
lui este posibil abia începând cu lăţimea uşii de 735 mm 

• Lăţimea minimă 610 mm; lăţimea maximă 985 mm (la 2 cana-
turi max. 2 x 985 mm)

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  92

Program de livrări
Modele de uşi Linum / Ligna / Vinda

Uşi drepte Menja Furnir / Meili Decor / Yori CPL / Soley Lac alb

Uşi de stil Pila / Mila

Uşi nobile Perla 
nu şi pentru Perla 05 cu decupare GT pentru geam

Uşă glisantă în perete Cu un canat Cu 2 canaturi
• Preţ adiţional pentru o foaie de uşă

• Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare pentru geam

Toc pentru uşă glisantă în perete Cu un canat Cu 2 canaturi
• Preţ adiţional pentru toc

Preţuri adiţionale / Preţuri reduse
• Broască cu zăvor circular montată numai în combinaţie cu pavilion de prindere perforat
corespunzător (la o broască cu zăvor cu cârlig cu cheie rabatabilă pe partea căptuşită,
uşa poate fi deschisă complet numai cu cheia scoasă.)

• Broască cu zăvor circular cu mâner cu arc, montată nichel/mat (numai pentru uşă glisantă în
perete)

• pavilion de prindere unghiular, aluminiu F1 eloxat, cota exterioară lăţimea aprox. 40 mm şi
înălţimea aprox. 120 mm, montat conţinut

• pavilion de prindere rotund alamă nichel/mat cu aspect de oţel superior, cota exterioară
Ø aprox. 56 mm, montat

• fără frezare pentru pavilionul de prindere

Explicaţii privind cotele 
Grosimea minimă a peretelui pentru o uşă glisantă ce se deplasează în perete este de 160 mm în caz de separare la mijloc, de 180 mm la 
uşi cu decupare pentru geam şi de 200 mm la uşi cu cadru de aşezare.

Cota 3 trebuie să fie mai mare sau egală cu 55 mm.

Cota 5 este la uşi drepte de 50 mm, la uşi cu decupare pentru geam de 60 mm şi la uşi cu cadru de aşezare de 80 mm.

Broască cu 
zăvor circular

Broască cu zăvor 
circular şi mâner cu arc

aluminiu 
F1 eloxat

alamă nichel/mat

LignaLinum MilaPila PerlaVinda Yori

Meili
Menja

Soley

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Uşă glisantă



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Ramă de mascare  84

Cu 2 canaturi   81

Tocuri pentru vestibul  86

TOCURI SPECIALE 



RAMĂ DE MASCARE

DECOR / CPL 610 735 860 985 2110
CPL Fag RK

CPL alb RK

Preţ adiţional
variantă grea • Ramă de mascare variantă grea pentru foi de uşă până la 60 kg masa uşii, cu bloc

de strângere V 3604, cu tablă de închidere 2x montată şi balamale V4400 WF,
gata de montaj.

Variantă cu element de siguranţă • pentru foi de uşă cu închizător de blocare 3x, cu bloc de strângere V 3604 şi 
  balamale V4700 WF

pentru uşi cu 2 canaturi • pentru foi de uşă 2 x 610 mm până la 2 x 985 mm cota exterioară a uşii (TAM),
(a se vedea Infobox)

pentru uşi complet din sticlă  • 1 canat până la lăţimea uşii DIN 985 mm, indicaţi direcţia DIN la comandă, variantă
grea cu bloc de strângere V 3604, cu tablă de închidere scurtă şi balamale din
3 componente V4400 WF, gata de montaj. Este necesară o uşă complet din
sticlă cu balamale din 3 componente.

• pentru uşi complet din sticlă cu 2 canaturi max. 2 x 959 mm cota exterioară a uşii
(TAM) + 4 mm plan de poziţionare a rosturilor = 1922 mm cota exterioară a uşii (TAM)

Înălţimi speciale 

Lăţimi speciale • Preţ adiţional la preţul de bază al ramei de mascare, până la lăţimea uşii (TAM)
985 mm la Dekor (TAM) 1110 mm la CPL, la varianta grea lăţimea uşii (TAM)
985 mm, lăţimea minimă (TAM) 610 mm

Grosimi speciale pereţi • Preţ adiţional pentru alte înălţimi de uşă până la max. cota exterioară a uşii
(TAM) 2110 mm

i   CASETA INFO 

• Cota minimă lăţime cota exterioară a uşii 
610 mm

• Calcularea cotei exterioare a uşii (TAM) 
la uşile din lemn cu 2 canaturi: Cota 
exterioară totală a uşii (TAM) = 2 x TAM - 
10 mm

Dimensiunile golului în zid pentru ramele de mascare

Lăţimea 
uşii 

[mm]

Golul în zid, 
lăţimea 

[mm]

Golul în zid, 
lăţimea 

[mm]

Înălţime 
uşă 

[mm]

Golul în zid, 
înălţimea 

[mm]

Cota exterioară 
a ramei de mas-
care, înălţimea 

[mm]

610 575 - 650 729 1860 1850 - 1885 1925

735 700 - 775 854 1985 1975 - 2010 2050

860 825 - 900 979 2110 2100 - 2135 2175

985 950 - 1025 1104

Tipărit normal: Cota ideală pentru rama de mascare 
Tipărit îngroşat: Cota maximă pentru rama de mascare

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Înălţime uşă

1985 mm
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Rama de mascare este în funcţie de varianta de execuţie dintr-un pro�l din 
placă aglomerată fălţuit sau învelită cu MDF. Pentru foi de uşă fălţuite conform 
DIN 18101 până la 40 kg, cu tablă de închidere standard, balamale V3400 WF, 
suport pentru balama nucă de strângere V3605, îmbinare pe colţ tăiată oblic
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Suprafaţă Lăţime în mm 

Ramă de mascare 
CPL RK



i   CASETA INFO 

• Este posibilă numai varianta de execuţie fagure 
sau PAL perforat fără alte funcţii

• Preţuri adiţionale începând cu pagina  94

UȘI ȘI TOCURI CU 2 CANATE

Program de livrări

Modele de uşi
Linum / Ligna

Vinda

Uşi drepte

Menja Furnier

Meili Dekor

Yori CPL

Soley Weißlack

Uşi de stil
Pila

Mila

Uşi nobile Perla 05 + 06

Cu 2 canaturi Preţ adiţional
• Preţ pentru 2 foi de uşă plus preţul adiţional pentru canat fix

Preţ adiţional
• Toc cu 2 canaturi (este necesar un singur toc)

• Toc de trecere cu 2 canaturi

Sens de deschidere:

Foi de uşă inclusiv contrafalţ şi tablă de închidere.
Tocuri inclusiv 2 zăvoare pe muchie

Modell 
la stânga

Modell 
la dreapta

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
81

Tocuri

Dimensiunile golului în zid pentru foile de uşă DIN cu 2 canaturi

Lăţimea / 
înălţimea uşii (TAM) 

[mm]

Cota exterioară a uşii 
(TAM) lăţime* / înălţime 

[mm]

Golul în zid 
lăţime / înălţime (MÖ) 

[mm]

min. 1225

2 x 610 1210 1225 - 1265

2 x 735 1460 1475 - 1515

2 x 860 1710 1725 - 1765

2 x 985 1960 1975 - 2015

max. 2015

* (TAM1 + TAM2) -10 mm

min. 2000

1985 1985 2000 - 2025

2110 2110 2125 - 2150

max. 2150



Tocuri de înălţimea spaţiului cu impostă pentru luminator

Toc pentru vestibul cu parte laterală fixă

Toc pentru vestibul cu luminator şi parte laterală fixă

Toc pentru vestibul de înălţimea golului în zid cu stâlp opritor 
şi profil de soclu pentru foi de uşă de până la max. 40 kg. Cota 
exterioară max. a învelişului este pe lăţime de 2061 mm şi pe 
înălţime de 2176 mm. Tocurile pentru vestibul nu sunt livrabile 
ca toc funcţional pentru uşi pentru protecţie fonică sau pentru 
protecţie anti-efracţie. Vitrajul pentru partea laterală trebuie 
achiziţionat şi fixat întotdeauna de către beneficiar. Şipcile 
geamului din pachetul de livrare sunt tăiate la oblicitatea de 
îmbinare pe colţ şi configurate constructiv pentru un vitraj de la 
4 până la 6 mm. Partea verticală şi cea transversală sunt amba-
late separat. Înălţimea max. a uşii este de 2110 mm. Geamurile 
nu fac parte din pachetul de livrare.

la stânga

la stânga

la stânga

la stânga

la stânga

la stânga

la stânga

la dreapta

la dreapta

la dreapta

la dreapta

la dreapta

la dreapta

la dreapta

Model 1

Model 4 Model 5 Model 6

Model 2 Model 3

Profilul opritorului, impostei, respectiv soclului este în funcţie de suprafaţă din placă aglomerată fălţuit sau din MDF învelit. Profilurile sunt deja 
găurite preliminar din fabricaţie. Cu toate acestea, profilurile MDF trebuie fixate cu şuruburi numai cu materialele din pachetul de livrare, deoarece, 
în caz contrar, învelişul se poate rupe. La comandă vă rugăm să indicaţi întotdeauna numărul modelului cu direcţia de deschidere, a se vedea manua-
lul de montaj MA-1023.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

TOCURI PENTRU VESTIBUL

Toc de înălţimea spaţiului cu parte transversală superioară, pregătit pentru vitraj în instalaţia locală de structură inclusiv 
şipcile geamului pentru o grosime a geamului de la 4 până la 6 mm. Cota exterioară max. a învelişului este de 2690 mm. În 
cazul comenzilor vă rugăm să indicaţi cota exterioară a învelişului şi să ne comunicaţi dacă există un buiandrug sau dacă 
învelişul trebuie să ajungă la plafon. În mod standard prevedem o fantă de 20 mm de la înveliş până la plafon pentru a fi 
posibilă instalarea tocului. Partea verticală şi cea transversală sunt ambalate separat. Tocurile de înălţimea spaţiului nu sunt 
verificate ca toc funcţional pentru protecţia fonică sau protecţia anti-efracţie şi sunt concepute numai pentru foi de uşă de 
până la 40 kg. Înălţimea max. a uşii este de 2110 mm. Geamurile nu fac parte din pachetul de livrare.

Toc pentru vestibul de înălţimea spaţiului, impostă, stâlp op-
ritor şi profil de soclu pentru foi de uşă de până la max. 40 kg. 
Cota exterioară max. a învelişului este pe lăţime de 2061 mm 
şi pe înălţime de 2690 mm. Tocurile pentru vestibul nu sunt 
livrabile ca toc funcţional pentru uşi pentru protecţie fonică sau 
pentru protecţie anti-efracţie. Vitrajul pentru partea laterală 
trebuie achiziţionat şi fixat întotdeauna de către beneficiar. 
Şipcile geamului din pachetul de livrare sunt tăiate la oblici-
tatea de îmbinare pe colţ şi configurate constructiv pentru un 
vitraj de la 4 până la 6 mm. Partea verticală şi cea transversală 
sunt ambalate separat. Înălţimea max. a uşii este de 2110 mm. 
Geamurile nu fac parte din pachetul de livrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   INFOBOX 

• Împreună cu comanda vă rugăm să transmiteţi neapărat și formularul completat pentru 
comanda tocurilor pentru vestibul deoarece, în caz contrar, prelucrarea comenzii nu este 
posibilă. (Pentru descărcare la www.borne.de)

• inclusiv șipcile geamului (geamul în sarcina bene�ciarului)

• Grosimea maximă a peretelui este de 350 mm.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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TOCURI PENTRU VESTIBUL
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Cant rotund RK Cant plat GK 

Program de livrări Modelele
CPL Arţar 60 RK

Yori

CPL Larice de munte 60 RK

CPL Fag 60 RK

CPL Stejar bazalt 60 RK

CPL Larice caşmir 60 RK

CPL Larice smoke 60 RK

CPL Larice alb 60 RK

CPL Stejar gold 60 RK

CPL Alb 60 RK  Ligna / Linum / Vinda / Perla / Mila / Soley / Yori 

Tocuri Preţ adiţional Observaţie
• tocuri de înălţimea spaţiului

Preţ adiţional pentru un toc standardizat cu 
înălţimea de 1985 mm cu suprafaţa şi grosi-
mea peretelui dorită.

• Toc pentru vestibul modelul 1 şi modelul 2

• Toc pentru vestibul modelul 3

• Toc pentru vestibul modelul 4 şi modelul 5

• Toc pentru vestibul modelul 6

Prestaţii suplimentare Preţ adiţional Observaţie
• 2 balamale V4400 WF nichelate

• Sunt disponibile uşi glisante cu 2 canaturi asimetrice.

• Şablon de găurit pentru tocuri în vederea ancorării suporturilor
de balama cu zidăria

utilizabile numai la suporturile de balama 
standard

• Oberblende Weißlack, Glattkante, für raumhohe Zargen
(folierte Oberflächen nicht lieferbar)



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Geamuri   86

Decupari pentru geamuri   90

Preturi aditionale / Servicii suplimentare   92

ARTICOLE SUPLIMENTARE 



GEAMURI - GEAM NORMAL

GEAMURI STANDARD HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/

GP/HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

K german vechi alb -

Chinchilla alb -

Delta alb -

Field -

Gotic alb -

Geam transparent -

Lamella orizontal -

Aqua Cristalli vertical -

Aqua Cristalli orizontal -

Lino -

Stream vertical -

Stream orizontal -

Strip vertical -

Strip orizontal -

Mastercarré -

Masterligne -

Masterpoint -

Niagara alb -

Ornament 178 Silvit alb -

Ornament 523 alb -

Primus -

Satinato -

Preţ adiţional pentru înălţimea de 
uşă de 2110 mm - - - - - -

Preţ redus geam ataşat - - - - -

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Geamurile pentru această parte dublă sunt livrabile exclusiv pentru decupările pentru geam indicate.

• Toate preţurile pentru geamuri încorporate se înţeleg ca �ind adăugate la o foaie de ușă cu decupare pentru geam 
corespunzătoare.

• Geamurile LA G3 pentru ușa glisantă cu mască cu aspect de oţel superior sunt livrabile numai în stare încorporată.

• La livrarea la client, vă rugăm să veri�caţi toate vitrajele referitor la eventuale deteriorări. Reclamaţiile ulterioare 
sunt excluse.

• În funcţie de masa ușii, elementul este livrat și calculat de noi cu balamale din 3 componente, speci�caţia exactă.

• Geamul K german vechi este realizat prin metode meșteșugărești tradiţionale, din care cauză structura suprafeţei 
nu este uniformă. Dungile și bulele din corpul sticlei reprezintă o caracteristică speci�că și nu pot forma obiectul 
unei reclamaţii.

Vitrare

*1  Indicarea preţului pentru 2 geamuri.

*2  Indicarea preţului pentru 3 geamuri.

HL HMG7 GA-M GD GN/GRGA-B GP HAHD GA-S HEG3



GEAMURI - GEAM DE SIGURANŢĂ DINTR-O SINGURĂ FOAIE (ESG)

GEAMURI STANDARD HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/

GP/HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

Chinchilla alb

Field

Gotic alb

Geam transparent

Lamella orizontal

Aqua Cristalli vertical

Aqua Cristalli orizontal

Lino

Stream vertical

Stream orizontal

Strip vertical

Strip orizontal

Mastercarré

Masterligne

Masterpoint

Niagara alb

Ornament 178 Silvit alb

Satinato

Preţ adiţional pentru 
 înălţimea de uşă de 2110 mm - - - - - -

Preţ redus geam ataşat - - - - -

GEAMURI STANDARD HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/

GP/HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

K german vechi alb 527,00 517,00 418,00 517,00 478,00 689,00 - 788,00

Chinchilla alb 527,00 517,00 418,00 517,00 478,00 689,00 - 788,00

Delta alb 527,00 566,00 478,00 517,00 517,00 738,00 - 788,00

Field 1059,00 1699,00 812,00 862,00 911,00 1182,00 - 1231,00

Gotic alb 517,00 517,00 418,00 517,00 478,00 640,00 - 689,00

Geam transparent 359,00 418,00 379,00 478,00 418,00 591,00 - 788,00

Lamella orizontal 862,00 1108,00 615,00 665,00 714,00 935,00 - 985,00

Aqua Cristalli vertical 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Aqua Cristalli orizontal 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Lino 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Stream vertical 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Stream orizontal 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Strip vertical 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Strip orizontal 1108,00 960,00 763,00 763,00 1108,00 1231,00 - 1428,00

Mastercarré 517,00 566,00 566,00 615,00 665,00 862,00 - 935,00

Masterligne 566,00 615,00 478,00 517,00 517,00 704,00 - 837,00

Masterpoint 566,00 615,00 478,00 517,00 517,00 704,00 - 837,00

Niagara alb 478,00 517,00 418,00 478,00 418,00 620,00 - 837,00

Ornament 178 Silvit alb 418,00 418,00 418,00 517,00 517,00 689,00 - 837,00

Ornament 523 alb 418,00 418,00 379,00 478,00 418,00 566,00 - 689,00

Primus 911,00 1206,00 862,00 862,00 960,00 1236,00 - 1280,00

Satinato 615,00 566,00 418,00 517,00 478,00 655,00 - 788,00

Preţ adiţional pentru înălţimea de 
uşă de 2110 mm 79,00 - 79,00 - - - - -

Preţ redus geam ataşat -172,00 -172,00 - - -172,00 - - -

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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i   CASETA INFO 

• Geamurile pentru această parte dublă sunt livrabile exclusiv pentru decupările pentru geam indicate.

• Toate preţurile pentru geamuri încorporate se înţeleg ca �ind adăugate la o foaie de ușă cu decupare pentru geam 
corespunzătoare 

• Geamurile LA G3 pentru ușa glisantă cu mască cu aspect de oţel superior sunt livrabile numai în stare încorporată.

•  La livrarea la client, vă rugăm să veri�caţi toate vitrajele referitor la eventuale deteriorări. Reclamaţiile ulterioare 
sunt excluse.

• La geamurile ESG este vizibilă o ștampilă realizată prin corodare, care nu poate face obiectul unei reclamaţii. 

• În funcţie de masa ușii, elementul este livrat și calculat de noi cu balamale din 3 componente, speci�caţia exactă.

Vitrare

*1  Indicarea preţului pentru 2 geamuri.

*2  Indicarea preţului pentru 3 geamuri.

HL HMG7 GA-M GD GN/GRGA-B GP HAHD GA-S HEG3



GEAMURI DESIGN HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/

GP/HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Finesse 04 - - - - - -

Finesse 05 - - - - - - -

Finesse 06 - - - - - -

Finesse 07 - - - - - -

Finesse 08 - - - - - -

Focus - - - - - - -

Quadriga - - - - - -

Preţ adiţional pentru înălţimea 
de uşă de 2110 mm - - - - - -

Preţ redus geam ataşat - - - - - - -

GEAMURI - GEAM NORMAL

HL HMG7 GA-M GD GN/GRGA-B GP HAHD GA-S HEG3

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Vitrare

*1  Indicarea preţului pentru 2 geamuri.

*2  Indicarea preţului pentru 3 geamuri.

i   CASETA INFO 

• Geamurile pentru această parte dublă sunt livrabile exclusiv pentru decupările pentru geam indicate.

• Toate preţurile pentru geamuri încorporate se înţeleg ca �ind adăugate la o foaie de ușă cu decupare pentru geam 
corespunzătoare.

• Geamurile LA G3 pentru ușa glisantă cu mască cu aspect de oţel superior sunt livrabile numai în stare încorporată.

• La livrarea la client, vă rugăm să veri�caţi toate vitrajele referitor la eventuale deteriorări. Reclamaţiile ulterioare 
sunt excluse.

• În funcţie de masa ușii, elementul este livrat și calculat de noi cu balamale din 3 componente, speci�caţia exactă.



GEAMURI DESIGN HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/GP/

HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

Finesse 04 - - - - - -

Finesse 05 - - - - - - -

Finesse 06 - - - - - -

Finesse 07 - - - - - -

Finesse 08 - - - - - -

Quadriga - - - - - -

Taurus *3 - - - - - - -

Preţ adiţional pentru înălţimea 
de uşă de 2110 mm - - - - - -

Preţ redus geam ataşat - - - - - - -

GEAMURI DESIGN HD / G3 G7 GA-B / S 
/ M GD *1 GN/GR/

GP/HE HA *2 HL HM *2

(încorporat) Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Geam 
normal

Finesse 04 1108,00 - 1108,00 - - - - -

Finesse 05 1108,00 - - - - - - -

Finesse 06 1108,00 - 1108,00 - - - - -

Finesse 07 1108,00 - 1108,00 - - - - -

Finesse 08 1108,00 - 1108,00 - - - - -

Focus - - - 665,00 - - - -

Quadriga 1108,00 - 1108,00 - - - - -

Preţ adiţional pentru înălţimea 
de uşă de 2110 mm 79,00 - 79,00 - - - - -

Preţ redus geam ataşat -172,00 - - - - - - -

GEAMURI - GEAM DE SIGURANŢĂ DINTR-O SINGURĂ FOAIE (ESG)

HL HMG7 GA-M GD GN/GRGA-B GP HAHD GA-S HEG3

*3  Glas Taurus ESG nur für Türhöhe 1985 mm erhältlich.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Vitrare

*1  Indicarea preţului pentru 2 geamuri.

*2  Indicarea preţului pentru 3 geamuri.

i   CASETA INFO 

• Geamurile pentru această parte dublă sunt livrabile exclusiv pentru decupările pentru geam indicate.

• Toate preţurile pentru geamuri încorporate se înţeleg ca �ind adăugate la o foaie de ușă cu decupare pentru geam 
corespunzătoare 

• Geamurile LA G3 pentru ușa glisantă cu mască cu aspect de oţel superior sunt livrabile numai în stare încorporată.

•  La livrarea la client, vă rugăm să veri�caţi toate vitrajele referitor la eventuale deteriorări. Reclamaţiile ulterioare 
sunt excluse.

• La geamurile ESG este vizibilă o ștampilă realizată prin corodare, care nu poate face obiectul unei reclamaţii. 

• În funcţie de masa ușii, elementul este livrat și calculat de noi cu balamale din 3 componente, speci�caţia exactă.



i   CASETA INFO 

• *În cazul cotelor neprezentate, preţul adiţional se 
calculează după lăţimea de uşă imediat superioară, 
respectiv după cea mai mare lăţime de uşă indicată, 
plus preţul adiţional pentru lăţime specială

DECUPĂRI PENTRU GEAMURI ȘI CADRE CU ȘPROSURI
Decupări speciale pentru geam Decupări pentru geam conform datelor, cu abatere faţă de standardele DIN 

începând de la o lăţime de 500 mm inclusiv rigle standard pentru geam (formă întotdeauna dreptunghiulară), geamuri 
standard la cerere

Friză min. 120 mm, lăţimea uşii începând cu 985 mm friză min. 160 mm soclu min. 
170 mm, mind. Lichtausschnittmaße in der Höhe und Breite 180 mm.

În funcţie de masa uşii, elementul este livrat şi calculat de noi cu balamale din 3 
componente, specificaţia exactă, a se vedea Moveit.

• Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam *

• Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu standard decupare pentru geam fără preţ 
adiţional

Decupare pentru geam GA-B, GA-S, 
GA-M

cu rigle standard pentru geam pentru toate suprafeţele

începând de la lăţimea uşii de 735 mm • Preţ adiţional pentru foaie de uşă cu decupare G3 pentru geam

Şine pentru geam separate • pentru decupare geam G3, HD, HL câte un set

• pentru decupare geam GA-B, GA-S, GA-M câte un set

• pentru decupare geam HM câte un set

• pentru decupare geam HM, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam GR, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam GN, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam HE, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam GP, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam GD, Lac alb, câte un set

• pentru decupare geam HA modelul Pila 04 Q

disponibilă numai cu lăţimile 735 - 985 mm din standardul DIN

Cadre cu şprosuri Pila • pentru decupare geam G7 / GN, Lac alb, câte un set

numai pentru înălţimea uşii de 1985 mm şi 2110 mm

HD G7 GN/GR

HE

G3

HAGD

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
90

GN    1x2 GN   2x2G7    1x2



Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Benzi • 2 balamale din 2 componente (V 0020 WF sau V 0020 WF RK) nichelate  -

• 2 balamale din 3 componente (V 0026 WF) nichelate

• 2 balamale din 3 componente (V0037 WF) nichelate. La uşile începând cu lăţimea
de 985 mm şi concomitent mai mari de 2110 mm inclusiv frezare pentru balamaua
cu articulaţie

• 2 balamale din 3 componente balama V0037 WF S nichelată, inclusiv frezare
pentru balamaua cu articulaţie cu bolţ de legătură

• 2 balamale din 3 componente balama V0037 WF S FDnichelată, inclusiv frezare
pentru balamaua cu articulaţie cu bolţ de legătură

• 2 balamale din 3 componente balama V0037 WF FD nichelată, inclusiv frezare

• 2 balamale din 3 componente balama V0037 WF FV S nichelată, reglabilă
bidimensional, inclusiv frezare pentru balamaua cu articulaţie cu bolţ de legătură

Garnitură pentru 
pardoseală

• Athmer Schall-Ex L-15/30 VWSG  (cu efect declanşator pe o parte) (potrivit pentru
toate modelele de uşă, nu este posibil la foile de uşă cu strat central tip fagure)
montat în standard

• Athmer DUO L-15 WS (cu efect declanşator pe ambele părţi)

 (nu este livrabil pentru foi de uşă Hedinn şi cu strat central tip fagure, pentru toate 
  celelalte uşi începând cu lăţimea de 735 mm)

• Canelură pentru garnitură de pardoseală şi ghidaj pe pardoseală  -

Fante de aerisi-
re conform DIN 
68706-1

• Fantă de aerisire jos conform DIN (440 x 80 mm, fără plasă)  -

• Fantă de aerisire jos şi sus conform DIN (440 x 80 mm, fără plasă)  -

• Fantă de aerisire în execuţie specială (fără plasă)  -

• Grilă de ventilaţie (cota exterioară 457 x 92 mm) bej, gri, maro închis şi alb -

Suprafeţe • Furniruite diferit sau înfoliate pe 2 părţi (Meili Decor sau Yori CPL)
preţ adiţional pe suprafaţă pe partea învelită (fără garanţie pentru
capacitatea de menţinere)

 -

Cadre • Cadru dublu jos; uşa se poate scurta cu până la 50 mm  -

Umplutură • Placă aglomerată (VS) (KK I-M şi benzi din 3 părţi)  -

Softclose • Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru
uşi de lemn, ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului (nu este
livrabil pentru uşi cu funcţii speciale)

-

• Softclose aşezat, sistem de introducere automată amortizată pentru
uşi complet din sticlă, ataşat separat, montaj în sarcina beneficiarului

-

Dispozitiv de fixare a uşilor cu 
suport magnetic

• Dispozitiv de fixare a uşilor cu suport magnetic, ataşat separat, nu este
posibil la stratul central tip fagure (orificiul potrivit, a se vedea mai jos) -

• Opritor de uşă cu suport magnetic, ataşat separat, cu opritor de uşă din
oţel superior ataşat separat, nu este posibil la stratul central tip fagure
(orificiul potrivit, a se vedea mai jos)

-

• Orificiu pentru suportul magnetic, orificiu Ø 30 mm din fabricaţie pe
partea inferioară a uşii, la 70 mm de falţul părţii cu încuietoarea

-

Softclose aşezat

Dispozitiv de fixare 
a uşilor cu suport 
magnetic

Opritor de uşă cu 
suport magnetic

Şină de rulare • Şină de rulare pentru elementul de uşă glisantă pentru glisare în faţa peretelui cu
amortizor de tragere (amortizor de tragere posibil începând cu lăţimea uşii
de 735 mm)

-

• Şină de rulare pentru elementul de uşă glisantă cu glisare în perete în faţa peretelui cu
amortizor de tragere (amortizor de tragere posibil începând cu lăţimea uşii de 735 mm)

-

Descriere Preţ adiţional

pregătită separat

PREŢURI ADIŢIONALE FOI DE UȘĂ

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Broaşte / Broască WC • Mărime dorn 55 mm, clichet şi zăvor din plastic

Gaură pentru broască 
(livrare fără rozeta încuietorii)

• Dimensiunea dornului 45 mm (pentru modelul Pila 03 şi
Pila 04Q; lăţimea 610 mm şi 735 mm cu LA)

• Montant fals 18 mm, dimensiunea dornului 55 mm (pentru
modelul Hedinn)

Broască BB • Mărime dorn 55 mm, clichet şi zăvor din metal

Broască PZ • Mărime dorn 55 mm, clichet şi zăvor din metal, clasa 3

• Dimensiunea dornului 45 mm (pentru modelul Pila 03 şi
Pila 04Q; lăţimea 610 mm şi 735 mm cu LA)

• Montant fals 18 mm, dimensiunea dornului 55 mm (pentru
modelul Hedinn)

• Mărime dorn 65 mm, clichet şi zăvor din metal, mărime
medie Manşetă dublă, clasa 3 -

RC 2 • Încuiere triplă, mărime dorn 65 mm, clichet, zăvor şi
Bolţ rotund din metal -

Broască 
pentru uşă 
glisantă

• Broască cu zăvor circular

• Broască cu zăvor circular şi mâner cu arc (numai pentru
uşă glisantă în perete) inclusiv tablă de închidere potrivită

Springgriff • nur für Schiebetür in der Wand laufend -

Mâner cu arc  
Pavilion de 
prindere 

• pavilion de prindere unghiular, aluminiu F1 eloxat, cota
exterioară lăţimea aprox. 40 mm şi înălţimea aprox. 120 mm
per set

• pavilion de prindere rotund alamă nichel/mat cu aspect de
oţel superior, cota exterioară Ø aprox. 56 mm per set

• Zăvor pe cant, nichelat (câte un set pentru sus şi jos) -

• Foi de uşă fără decupare pentru gaură de cheie  -

Înălţimi speciale • Preţ adiţional pentru înălţime de uşă de 1985 mm
(înălţime minimă uşă 1860 mm, înălţime maximă uşă 2235 mm, nu se poate livra
pentru toate variantele de execuţie)  -

Lăţimi speciale • Preţ adiţional pentru lăţimea de uşă imediat superioară (cotă minimă de la 500 până
la 985 mm)  -

• Preţ adiţional pentru cea mai mare lăţime de uşă (cotă minimă de la 951 până
la 1235 mm)

(nu se poate livra pentru Decor; pentru CPL numai până la 1110 mm)
Înălţime specială şi 
Lăţime specială

• Suma preţurilor adiţionale menţionate mai sus
 -

Orificiu de sup-
raveghere DIN 
68706-1

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 12,0 mm, înălţime 1400 mm (standard),
înălţime 1300 mm (modelul Mila)

 -

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 14,0 mm, înălţime 1400 mm (standard),
înălţime 1300 mm (modelul Mila)

 -

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 12,0 mm, înălţime conform datelor,
max. 1700 mm (nu este posibil la modelel Mila)

 -

• Gaură pentru orificiu de supraveghere, diametru 14,0 mm, înălţime conform datelor,
max. 1700 mm (nu este posibil la modelel Mila)

 -

Trunchiuri 
Foi de uşă

• fără balamale şi orificiu pentru încuietoare, fără pavilioane de prindere, adecvat şi
pentru uşi glisante (Menja, Yori şi Soley), nu este posibil pentru foi de uşă cu
decupare pentru geam şi Hedinn

 -

Broască cu zăvor circular 
şi mâner cu arc

Broască cu zăvor circular

aluminiu F1 eloxat

pavilion de prindere rotund alamă 
nichel/mat cu aspect de oţel superior

Broască WC Broască PZBroască BB

Descriere Preţ adiţional

pregătită separat

PREŢURI ADIŢIONALE FOI DE UȘĂ

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Benzi • 2 balamale din 2 componente (V 3400 WF sau V 3400 RK-WF) nichelate -

• 2 balamale din 3 componente (V 4400 WF) nichelate

• 2 balamale din 3 componente (V 4700 WF) nichelate -

• 2 balamale din 3 componente (V 4700 WF cu suport de oţel pentru balama
V4600-7 DB) nichelate (adecvate pentru foi de uşă cu 80 kg masa uşii)

-

• 2 balamale din 2 componente V 8100 nichelate, pentru toc din oţel -

• 2 balamale din 3 componente V 8000 nichelate, pentru toc din oţel -

• 2 suporturi de balama întărite BS9-135-7 (grosimea minimă a peretelui 100 mm) -

• Şablon de găurit pentru tocuri în vederea ancorării suporturilor de balama cu
zidăria (utilizabile numai la suportul de balama standard)

-

Învelişuri • Set de învelişuri ornamentale pentru toate lăţimile standard de uşă şi pentru
înălţime uşă de 1985 mm şi 2110 mm

Domeniu de ajustare + 17 mm (livrabile pentru toate suprafeţele)  - 

• Set de învelişuri ornamentale pentru toate lăţimile standard de uşă şi pentru
înălţime uşă de 1985 mm

Domeniu de ajustare + 32 mm (livrabile pentru Decor Fag 069 RK, Decor alb 144
RK, CPL Arţar RK, CPL Larice de munte RK, CPL Fag RK, CPL Larice caşmir RK,
CPL Larice smoke RK, CPL Laricealb  RK, CPL Stejar RK
şi CPL alb RK)

 - 

Garnituri • Garnitură standard pentru toc, arţar bej, fag bej, maro închis, antracite şi alb,
preţ pe metru liniar

 -

• Garnitură din silicon pentru toc fag bej, maro închis, antracite şi alb, preţ pe
metru liniar

 -

• Garnitură ramă de mascare albă, fag bej, maro închis, preţ pe metru liniar.  -

Toc de trecere • Preţ adiţional pentru toc în varianta de execuţie dorită (fără benzi, tablă de
închidere, garnitură)

 -

Suprafeţe • Furniruite diferit sau înfoliate pe 2 părţi (Meili Decor sau Yori CPL  -

preţ adiţional pe suprafaţă pe partea învelită (fără garanţie pentru
capacitatea de menţinere) nu este posibil pentru canturi profilate şi
bombate

Table de închidere • Tablă de închidere standard, dublă -

• Tablă de închidere pentru uşă complet vitrată, simplă (dimensiuni ca la tabla
  de închidere standard)

• Tablă de închidere pentru uşă complet vitrată, dublă (scurtă), culoare gri nichel

• Tablă de închidere de siguranţă, clasa „E“ (începând de la grosime perete
de 100 mm)

  - 

• Tablă de închidere de siguranţă, clasa „E“, set de reechipare pentru tocuri din
  depozit inclusiv balamale din 3 componente V4400 WF şi şablon de găurire 
  (începând de la grosime perete de 100 mm)

  - 

• Tablă de închidere de siguranţă pentru încuiere unul (RC2 pentru încuiere unul),
   începând de la grosime perete de 120 mm

  - 

Descriere Preţ adiţional

pregătită separat

PREŢURI ADIŢIONALE TOCURI

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Înălţimi speciale • Preţ adiţional pentru partea verticală a tocului pentru înălţime uşă de 1985 mm  -

Înălţimea minimă exterioară a uşii este de 1860 mm, iar înălţimea maximă este
de 2235 mm; la tocuri înălţimea maximă este de 2660 mm; deschidere în zid până
la margine inferioară buiandrug

Lăţimi speciale • Preţ adiţional pe piesă transversală a tocului dorit  -

Lăţimea maximă exterioară a uşii este de 500 mm.,

Lăţime maximă 1235 mm (un canat) şi 1960 mm (2 canaturi)

Grosimi speciale pereţi • Preţ adiţional pentru grosimea imediat superioară, respectiv grosimea maximă
a peretelui

 -

Livrabil până la o grosime maximă a peretelui de 650 mm (împărţire în 2 straturi
începând de la 360 mm)

Grosimea minimă a peretelui de 70 mm la cant drept (domeniu redus de ajustare
+7 mm),  la cant rotund, profilat şi bombat 80 mm (domeniu de ajustare +17 mm)

Mai multe • Suma preţurilor adiţionale menţionate mai sus

dimensiuni speciale

Preţ toc La ambalarea separată, preţul pentru componentele individuale se calculează în felul următor:

Toc vertical 80% din preţul tocului complet

Toc transversal 20 % din preţul tocului complet

Tipul de ambalaj este definit pentru fiecare variantă de toc şi nu este liber la alegere!

Descriere Preţ adiţional

pregătită separat

PREŢURI ADIŢIONALE TOCURI

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.
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Note

Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori.

Furnizor: Firma Borne, cod furnizor: 10162800 Listă de preţuri de vânzare - toate preţurile de vânzare în Lei incl. TVA, valabile începând cu 01.07.18  HB RO REV 2
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