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USI „P” DE EXTERIOR DIN LEMN

TEHNOLOGIA PLĂCILOR
CARACTERISTICA PRINCIPALĂ A UȘILOR DE EXTERIOR „P”  
ESTE APLICAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCȚIE INOVATIVE  

Această tehnologie permite păstrarea frumuseții ușilor din lemn în timp ce elimină majoritatea problemelor asociate 
cu tehnologiile tradiționale ale panoului, cum ar fi: uscarea și deplasarea panourilor casetate ale ușilor, deformarea 
blaturilor, colorarea neuniformă a elementelor individuale ale ușilor, fisurarea sau curbarea fațadelor și problemele 
legate de umplerea îmbinărilor.

ERKADO este un exemplu al succesului răsunător al unei companii de familie pe piața mondială. Dezvoltarea 
îndrăzneață și determinată a potențialului de producție și introducerea de noi colecții vă determină ca astăzi să 
deschideți din ce în ce mai des… ușile ERKADO. 

ERKADO este denumirea comercială, care, din anul 2010 include activități de comerț cu amănuntul, cu ridicata 
și de export în domeniul producției și vânzării de uși de interior, uși de exterior și tocuri. Deschiderea unor noi unități 
de producție și o dezvoltare foarte dinamică a mărcii ERKADO au făcut ca, odată cu Aniversarea a 40 de ani de 
existență a firmei, să intrăm în grupul liderilor în producția de uși. Inovația, flexibilitatea tehnologică și apariția unor 
provocări noi pe piață vă permit să vă bucurați de produse de înaltă calitate la un preț rezonabil. 

Fondatorul firmei este Zbigniew Kozłowski - un maestru în tâmplărie care a luat primele sale lecții de artă de la tatăl 
său, de asemenea, tâmplar. Producția a început în anul 1976, în Chwałowice, în Voievodatul Subcarpatia. Drept pentru 
care, marca ERKADO nu se bazează doar pe o experiență de peste 40 de ani, ci și pe o tradiție familială bine stabilită. 
La începutul activității sale, compania s-a ocupat de „tâmplărie”, adică de producția de uși, ferestre etc. pentru clienți 
particulari. Acest lucru a determinat compania să aibă o abordare flexibilă a nevoilor clienților, mulțumită căreia 
a reușit să onoreze și cele mai neobișnuite comenzi. În timp, tendințele pieței au creat o cerere ridicată pentru uși 
și ferestre din lemn. În preocuparea pentru cea mai înaltă calitate a produselor și pentru satisfacerea clienților. A 
implementat soluții tehnologice inovatoare, iar datorită investițiilor și managementului eficient și-a consolidat 
poziția pe piață. Compania și-a restrâns treptat profilul de afaceri, în principal pe producția ușilor din lemn pentru 
exterior și a ușilor cu panouri pentru interior. Activitățile ulterioare s-au axat pe achiziționarea unui parc modern de 
mașini, datorită căruia a fost implementată tehnologia ușiicu panouri, ceea ce a dus la îmbunătățirea semnificativă 
a calității produsului. 

Fiind unul din liderii din branșa sa, compania desfășoară ample activități caritabile și sprijină numeroase inițiative, 
activități și persoane fizice. 
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ATENȚIE!
¢¢ Lemnul destinat pentru furnir diferă în funcție de culoare, structură și consistență. Chiar și în cazul unui lemn de la același copac, pot exista diferențe 

semnificative. Acestea sunt caracteristicile lemnului natural și nu pot fi o bază a plângerilor.
¢¢ Culoarea individuală a lemnului și grosimea stratului de acoperire au un impact semnificativ asupra culorii finale a stratului transparent (glazură).
¢¢ Culorile prezentate sunt ilustrative și nu pot servi drept modele de culoare.
¢¢ Din cauza luminii solare nefavorabile și a apei de ploaie pe toate tipurile de suprafețe vopsite, recomandăm utilizarea acoperirilor pentru uși exterioare, de 

preferință prin realizarea unui vestibul deschis.



DESCRIERE TEHNICĂ

Plăci de consolidare

Cadru antifurt

Cheder

Placaj impermeabil din meranti, 
stejar sau pin cu grosimea de 
7 mm* sau 12 mm*

Spumă poliuretanică  
–  termoizolantă cu grosimea de 

46 mm* sau 58 mm*

Cadru de blat făcut din lemn de pin 
cu straturi din lemn: de pin, stejar 
sau meranti

Prag de aluminiu  
cu butuc termic 75 x 20 mm

Toc din lemn 60 x 100 mm 
lipit cu furnir natural mahon-meranti, stejar 
sau pin

UȘI 72 mm
¢■ Coeficient de transfer al căldurii  
Ud<0,90 W/m2K
¢■ Material: stejar, pin sau meranti
¢■ Structura

– grosimea blatului 72 mm
– cheder în blat și în cadru
– uși în sistem fălțuit
–  substrat în interiorul blatului realizat din lemn stratificat de stejar, pin sau 

meranti cu grosimea de 12 mm sau 7 mm 
–  structura interioară a canatului sub formă de grătar cu umplutură de spumă 

poliuretanică cu grosimea de 58 mm (placaj 7 mm) sau de 48 mm (placaj 
12 mm)

–  cadrul canatului executat din lemn de pin+stejar sau pin+meranti armat cu 
tablă sau profil ,,C”

–  cadru antifurt pe partea balamalei
¢■ Toc

–  lemn multistrat cu frize de stejar, pin sau meranti cu dimensiunile de 
100 mm x 60 mm

–  prag de aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
¢■ Finisaj

–  metoda hidrodinamică de vopsire în trei straturi cu vopsele pe bază de apă, 
în conformitate cu paleta de culori ERKADO sau RAL care acoperă pentru un 
cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 49) 
¢■ Dimensiuni 

–  tip conform tabelului (pag. 48) 
–  disponibile în dimensiuni nestandardizate fără cost suplimentar pentru 

dimensiunile atipice. Costul suplimentar acoperă doar ușa: mai înaltă de 
210 cm și mai lată de 102 cm
¢■ Echiparea standard

–  2 încuietori cu bolț independente, distanțiere de 72 mm
–  patru balamale reglabile în trei planuri
–  pachet de ferestre REFLEX BRONZ cu o grosime de 44 mm (cu două camere) 

în modelele: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, 
P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, 
P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, 
P118, P138, P140, P141, P143, P144

–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ cu o grosime de 54 mm (cu două camere) în 
modelele: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, 
P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, 
P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  pachet de ferestre REFLEX BRONZ cu o grosime de 70 mm (cu trei camere) 
în modelele: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  prag de aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
–  foi decorative, inoxidabile, în modelele: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, 

P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, 
P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  pachet de ferestre cu geam vopsit în negru în modelele: P120, P121, P122, 
P123, P124, P125, P126, P127

¢■ Echipare cu costuri suplimentare
–  clanță
–  cilindrii 35/65
–  mâner
–  încuietoare biometrică
–  vizor
–  releu de alarmă

–  broască electromagnetică – numai 
pentru încuietori cu locaș pentru 1 
sau 2 cilindrii

–  încuietori cu șină pentru unul sau 
doi cilindrii

–  capac de lemn (uși cu deschidere 
spre interior)

7 mm* Modele:  P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, 
P47, P48, P50, P54, P55, P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, P65, 
P66 P67, P68,P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, 
P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, 
P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, P130, P131, 
P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, 
P147, P148, P150

12 mm**Modele:  P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, 
P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, 
P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, 
P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, P123, P124, 
P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 70 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 428 28 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 70 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 70 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 428 28 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 70 mm 
CU GEAM REFLEX

Profil din oțel „C”

Balamale

Cheder

Cheder

Prag de lemn îmbrăcat
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DESCRIERE TEHNICĂ

Cadru antifurt

Cheder

Cheder pieptene 

Profil din oțel „C”

Plăci de consolidare

Placaj impermeabil meranti sau stejar, 
pin cu grosimea 7 mm lub 12 mm

Cheder

Cheder

Balamale

Picurător din 
aluminiu  
(uși cu deschidere 
spre interior)
– cu cost 
suplimentar

Perie de răzuire  
(uși cu deschidere spre interior)

Spumă poliuretanică  
–  termoizolantă cu grosimea de 

58 mm sau 68 mm

Cadru de blat realizat din lemn 
de pin cu ornamente din lemn: 
mahon-meranti sau stejar

Prag de aluminiu  
cu butuc termic de 120 x 20 mm

Toc din lemn 60 x 100 mm 
lipit cu furnir natural mahon-meranti, stejar 
sau pin UȘI 82 mm

¢■ Coeficient de transfer de căldură  
Ud <0,78 W/m2K
¢■ Material: meranti, stejar sau pin
¢■ Structura 

– grosimea blatului 82 mm
– cheder la blat și cadru
– uși în sistem fălțuit
–  substrat în exteriorul blatului realizat din placaj de rezistent la apă mahon 

meranti, stejar sau pin cu grosimea de 12 mm sau 7 mm
–  structura interioară a canatului sub formă de grătar cu umplutură de spumă 

poliuretanică cu grosimea de 58 mm sau 68 mm
–  cadrul canatului executat din lemn de pin+meranti sau pin+stejar, armat cu 

tablă sau profil ,,C” 
–  cadru antifurt pe partea balamalei
¢■ Toc 

–  lemn lipit multistrat cu benzi de mahon-meranti, stejar sau pin cu 
dimensiunile de 100 mm x 60 mm

–  prag din aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
¢■ Finisaj

–  metoda hidrodinamică de vopsire în trei straturi cu vopsea pe bază de apă 
conform paletei de culori ERKADO sau RAL care acoperă cu cost suplimentar, 
cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (str. 49)
¢■ Dimensiuni

–  tip conform tabelului (pag. 48)
–  disponibile în dimensiuni nestandardizate fără cost suplimentar pentru 

dimensiunile atipice. Costul suplimentar acoperă doar ușa: mai înaltă de 
210 cm și mai lată de 102 cm
¢■ Echiparea standard

–  încuietoare cu locaș pentru 1 butuc, distanțier de 72 mm
–  patru balamale reglabile în trei planuri
–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ cu o grosime de 54 mm (cu două camere) 

în modelele: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, 
P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, 
P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, 
P118, P138, P140, P141, P143, P144

–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ cu o grosime de 64 mm (cu două camere) în 
modelele: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, 
P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, 
P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ cu o grosime de 80 mm  
(cu trei camere) în modelele: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, 
P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  prag din aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
–  foi decorative, inoxidabile, în modelele: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, 

P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, 
P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  pachet de sticlă cu geam vopsit în negru în modelele: P120, P121, P122, 
P123, P124, P125, P126, P127

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX

1 buc.

butuc termoizolantă cu 
înălțimea de  
30 mm x lățimea 64 mm 

Prag de lemn îmbrăcat

¢■ Echipare cu costuri suplimentare
–  clanță
–  cilindrii 45/65
–  mâner
–  încuietoare biometrică
–  vizor
–  releu de alarmă

–  broască electromagnetică
–  încuietoare cu șină pentru doi 

cilindrii
–  cilindrii termoizolanți la prag
 –  capac din aluminiu (uși cu 

deschidere spre interior)
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UȘI PASIVE

DESCRIERE TEHNICĂ

Cadru antifurt

Cheder pieptene 

Cheder

Profil din oțel „C”

Plăci de consolidare

Placaj impermeabil meranti sau stejar 
cu grosimea de 7 mm lub 12 mm

Cheder

Cheder

Cheder

Picurător din 
aluminiu  
(uși cu deschidere 
spre interior)
– cu cost 
suplimentar

Perie de răzuire  
(uși cu deschidere spre interior)

Spumă poliuretanică  
–  termoizolantă cu grosimea de 

78 mm

 Cadru de blat realizat din lemn 
de pin cu ornamente din lemn: 
mahon-meranti

Prag de aluminiu  
cu butuc termic de 120 x 20 mm

Toc din lemn 80 x 100 mm 
lipit cu furnir natural mahon-meranti sau stejar UȘI 102 mm

¢■ Coeficient de transfer al căldurii  
Ud=0,63 W/m2K
¢■ Material: meranti sau stejar
¢■ Structura 

– grosimea blatului 102 mm
– cheder la blat și cadru
– uși în sistem fălțuit
–  substrat în exteriorul blatului realizat din placaj impermeabil din mahon 

meranti sau stejar cu grosimea de 12 mm
–  structura interioară a canatului sub formă de grătar cu umplutură de 

spumă poliuretanică cu grosimea de 78 mm
–  cadrul canatului executat din lemn de pin+meranti sau pin+stejar, armat 

cu tablă sau profil ,,C” 
–  cadru antifurt pe partea balamalei
¢■ Toc 

–  lemn lipit stratificat cu adaos de mahon-meranti sau stejar cu 
dimensiunile de 100 mm x 80 mm

–  prag din aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
¢■ Finisaj

–  metoda hidrodinamică de vopsire în trei straturi cu vopsea pe bază de 
apă conform paletei de culori ERKADO sau RAL care acoperă cu cost 
suplimentar, cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (str. 49)
¢■ Dimensiuni

–  tip conform tabelului (pag. 48)
–  disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar 

pentru dimensiuni atipice.
  Costul suplimentar acoperă doar ușa: mai înaltă de 212 cm şi mai lată de 

106 cm.
¢■ Echiparea standard

–  încuietoare cu șină pentru 1 butuc, distanța de 92 mm
–  trei balamale ajustabile în trei puncte „3D”
–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ, cu grosimea de 74 mm (cu trei camere)
–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ, cu grosimea de 100 mm (cu patru 

camere), în modelele: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  prag din aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
–  foi decorative, inoxidabile, în modelele: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, 

P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, 
P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
¢■ Echipare cu costuri suplimentare

–  clanță
–  cilindrii 60/65
–  mâner
–  încuietoare biometrică
– încuietoare cu șină pentru 2 cilindrii
–  vizor
–  broască electromagnetică
– cilindrii termoizolanți la prag
– capac din aluminiu (uși cu deschidere spre interior)
–  releu de alarmă

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX

1 buc.

butuc termoizolantă cu 
înălțimea de  
30 mm x lățimea 64 mm 

Prag de lemn îmbrăcat
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Bolțuri antifurt

Cheder pieptene 

Cheder

DESCRIERE TEHNICĂ

Profil din oțel „C”

Plăci de consolidare

Placaj impermeabil meranti sau 
stejar cu grosimea de 12 mm

Cheder

Cheder

Picurător din 
aluminiu  
(uși cu deschidere 
spre interior)
– cu cost 
suplimentar

Perie de răzuire  
(uși cu deschidere spre interior)

Spumă poliuretanică  
–  termoizolantă cu grosimea de 

78 mm

Cadru de blat realizat din lemn 
de pin cu ornamente din lemn 
mahon-meranti sau stejar

Prag de aluminiu  
cu butuc termic de 120 x 20 mm

Toc din lemn 80 x 100 mm 
lipit cu furnir natural mahon-meranti sau stejar UȘI 102 mm NEFĂLȚUITE

¢■ Coeficient de transfer al căldurii  
Ud=0,64 W/m2K
¢■ Material: meranti sau stejar
¢■ Structura 

– grosimea blatului 102 mm
– cheder la blat și cadru
– uși în sistem nefălțuit
–  substrat în exteriorul blatului realizat din placaj impermeabil din mahon 

meranti sau stejar cu grosimea de 12 mm
–  structura interioară a canatului sub formă de grătar cu umplutură de 

spumă poliuretanică cu grosimea de 78 mm
–  cadrul canatului executat din lemn de pin+meranti sau pin+stejar, armat 

cu tablă sau profil ,,C” 
–  trei balamale ascunse
–  bolțuri antifurt
¢■ Toc 

–  lemn lipit stratificat cu atașamente de mahon-meranti sau stejar cu 
dimensiunile de 107 mm x 80 mm

–  prag de lemn
¢■ Finisaj

–  metoda hidrodinamică de vopsire în trei straturi cu vopsea pe bază de 
apă conform paletei de culori ERKADO sau RAL care acoperă cu cost 
suplimentar, cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (str. 49)
¢■ Dimensiuni

–  tip conform tabelului (pag. 48)
–  disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar 

pentru dimensiuni atipice.
  Costul suplimentar acoperă doar ușa: mai înaltă de 212 cm şi mai lată de 

106 cm.
¢■ Echiparea standard

–  încuietoare cu locaș pentru 1 butuc, distanțier de 72 mm
–  trei balamale mascate în trei puncte „3D”
–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ, cu grosimea de 74 mm (cu trei camere)
–  pachet de sticlă REFLEX BRONZ, cu grosimea de 100 mm (cu patru 

camere), în modelele: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  prag din aluminiu cu perete despărțitor termic sau din lemn
–  foi decorative, inoxidabile, în modelele: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, 

P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, 
P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
¢■ Echipare cu costuri suplimentare

–  clanță
–  cilindrii 60/65
–  mâner
–  încuietoare biometrică
– încuietoare cu șină pentru 2 cilindrii
–  vizor
–  broască electromagnetică
– cilindrii termoizolanți la prag
– capac din aluminiu (uși cu deschidere spre interior)
–  releu de alarmă

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 54 mm 
CU GEAM REFLEX

REFLEXSTICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 414 14 4

SUPLIMENTAR
ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 44 mm 

CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 80 mm 
CU GEAM REFLEX

STICLĂ
SECURIZATĂ

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

STICLĂ
SECURIZATĂ

STICLĂ
SECURIZATĂ

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 74 mm 
CU GEAM REFLEX

ANSAMBLU DIN STICLĂ SECURIZATĂ gr. 100 mm 
CU GEAM REFLEX
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TIPURI DE STICLĂ POSIBILE PENTRU INSTALARE  
(în pachet standard REFLEX)

ANTISOL 
Aceasta este o sticlă cu protecție solară, colorată ușor în masă de bronz, 
care reduce transmisia de energie solară. Datorită acesteia, se împiedică 
supraîncălzirea încăperilor. În plus, protejează obiectele sensibile față de 
radiațiile ultraviolete.

REFLEX (stopsol) 
Aceasta este o sticlă cu un control îmbunătățit împotriva razelor solare. 
Îmbunătățește efectul vizual și oferă un sentiment de intimitate. Acest efect 
este obținut prin aplicarea unor oxizi metalici pe o parte a sticlei. Persoanele 
aflate pe partea mai strălucitoare a oglinzii își văd imaginea lor și sunt văzute 
de persoanele care se află pe partea mai întunecată. Dacă o persoană care se 
află pe partea mai strălucitoare se aproprie foarte mult de geam, ea poate 
vedea obiecte pe partea mai întunecată.

OGLINDA VENEȚIANĂ (feniciană) 
Aceasta este o sticlă acoperită pe ambele părți cu un oxid de metal. De 
obicei, se folosește ca o compartimentare între camere, dintre care una este 
întunecoasă. Persoanele aflate pe partea mai strălucitoare a oglinzii își văd 
imaginea lor și sunt văzute de persoanele care se află pe partea mai întunecată.

STICLA DE LAPTE
Aceasta este o sticlă acoperită pe o parte cu un lac satin-mat, datorită căruia 
„lasă” lumina, însă este opacă.

P4 ANTIEFRACȚIE
Se compune din două straturi de sticlă transparentă, între care există o folie 
antiefracție. Datorită foliei, sticla nu se descompune după spargere în bucăți 
mici. În locul de impact se creează fisuri divergente radial. Sticla P4 apare 
numai ca sticlă incoloră.

STICLA SECURIZATĂ 33.1
Este cea care minimizează pericolul pentru sănătatea persoanelor care se află 
lângă geamuri și în zonele vitrate. Pericolul poate fi în fragmentele din sticla 
spartă, dar și din foc, gaz și radiații de căldură – simptome care însoțesc focul. 
Sticla este denumită „securizată”, dacă tehnica producerii sau conectării sale 
permite limitarea daunelor rezultate care apar din eventualele deformări, 
atacuri sau incendiu.
Marcarea 33.1 ne spune să folosim 2 foi de sticlă de 3 mm și un strat de 
folie. Sticla securizată 33.1 face parte din clasa sticlelor 02. Cel mai des este 
folosită în apartamente, școli, birouri. Oferă protecție împotriva rănirii>Poate 
fi utilizată și în imobilele amenințate de o explozie internă

STICLA SABLATĂ 
În procesul de sablare, sticla este supusă unor procese mecanice de mătuire 
cu ajutorul unui jet de nisip sub înaltă presiune.
Acest proces permite decorarea sticlei cu orice modele din cataloagele noastre 
sau cu motive pe care le dorește clientul. Se poate obține efectul unui model 
mat sau invers - un motiv transparent.
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COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR

¢¢ P6 pag. 35

¢¢ P3 pag. 37 ¢¢ P5 pag. 37¢¢ P2 pag. 38¢¢ P1 pag. 38

¢¢ P11 pag. 38

¢¢ P4 pag. 38

¢¢ P13 pag. 35¢¢ P12 pag. 35 ¢¢ P14 pag. 35

¢¢ P16 pag. 37

¢¢ P15 pag. 38

¢¢ P18 pag. 39¢¢ P17 pag. 39

¢¢ P23 pag. 36

¢¢ P19 pag. 37

¢¢ P7 pag. 25 ¢¢ P8 pag. 29 ¢¢ P9 pag. 29

¢¢ P21 pag. 29

¢¢ P10 pag. 29

¢¢ P22 pag. 24

¢¢ P20 pag. 26

¢¢ P24 pag. 30 ¢¢ P25 pag. 30

8



¢¢ P36 pag. 35 ¢¢ P39 pag. 36

¢¢ P49 pag. 36

¢¢ P45 pag. 37

¢¢ P35 pag. 38

¢¢ P38 pag. 39

¢¢ P31 pag. 33 ¢¢ P32 pag. 34

¢¢ P29 pag. 35 ¢¢ P30 pag. 36

¢¢ P33 pag. 37

¢¢ P41 pag. 26

¢¢ P37 pag. 29 ¢¢ P40 pag. 30

¢¢ P34 pag. 24

¢¢ P47 pag. 29

¢¢ P27 pag. 24 ¢¢ P28 pag. 30¢¢ P26 pag. 31

¢¢ P42 pag. 18

¢¢ P48 pag. 18

¢¢ P44 pag. 19 ¢¢ P46 pag. 21

¢¢ P51 pag. 36¢¢ P50 pag. 24
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COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR

¢¢ P62 pag. 28 ¢¢ P63 pag. 31 ¢¢ P64 pag. 22 ¢¢ P65 pag. 31 ¢¢ P66 pag. 20

¢¢ P67 pag. 31 ¢¢ P68 pag. 19 ¢¢ P69 pag. 25 ¢¢ P70 pag. 18 ¢¢ P71 pag. 25

¢¢ P72 pag. 30 ¢¢ P73 pag. 28 ¢¢ P92 pag. 25 ¢¢ P94 pag. 25¢¢ P93 pag. 30

¢¢ P54 pag. 33¢¢ P52 pag. 36 ¢¢ P55 pag. 25¢¢ P53 pag. 26

¢¢ P61 pag. 28

¢¢ P56 pag. 22

¢¢ P57 pag. 18 ¢¢ P58 pag. 17 ¢¢ P60 pag. 19¢¢ P59 pag. 39
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¢¢ P81 pag. 19

¢¢ P91 pag. 19

¢¢ P89 pag. 20 ¢¢ P90 pag. 20

¢¢ P95 pag. 20

¢¢ P82 pag. 21

¢¢ P97 pag. 17 ¢¢ P74 pag. 28

¢¢ P78 pag. 24

¢¢ P75 pag. 28

¢¢ P76 pag. 28 ¢¢ P77 pag. 31 ¢¢ P79 pag. 26 ¢¢ P80 pag. 24

¢¢ P84 pag. 26¢¢ P83 pag. 26 ¢¢ P85 pag. 40

¢¢ P88 pag. 40¢¢ P86 pag. 40 ¢¢ P87 pag. 40

¢¢ P101 pag. 21¢¢ P100 pag. 21¢¢ P98 pag. 18 ¢¢ P99 pag. 19

¢¢ P96 pag. 39
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COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR

¢¢ P122 pag. 14 ¢¢ P123 pag. 14 ¢¢ P124 pag. 14 ¢¢ P125 pag. 14 ¢¢ P126 pag. 15

¢¢ P108 pag. 27 ¢¢ P109 pag. 27¢¢ P107 pag. 27

¢¢ P118 pag. 27 ¢¢ P119 pag. 31

¢¢ P102 pag. 20 ¢¢ P103 pag. 20 ¢¢ P106 pag. 18¢¢ P104 pag. 21 ¢¢ P105 pag. 21

¢¢ P121 pag. 14¢¢ P120 pag. 14

¢¢ P111 pag. 33

¢¢ P112 pag. 33

¢¢ P110 pag. 39

¢¢ P117 pag. 33

¢¢ P116 pag. 33¢¢ P114 pag. 35¢¢ P113 pag. 35 ¢¢ P115 pag. 35
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¢¢ P127 pag. 15

¢¢ P139 pag. 23¢¢ P138 pag. 23 ¢¢ P141 pag. 27¢¢ P140 pag. 27¢¢ P137 pag. 23

¢¢ P128 pag. 16 ¢¢ P131 pag. 16¢¢ P129 pag. 16 ¢¢ P130 pag. 16

¢¢ P132 pag. 16 ¢¢ P133 pag. 16 ¢¢ P134 pag. 17 ¢¢ P135 pag. 22 ¢¢ P136 pag. 22

¢¢ P142 pag. 32 ¢¢ P143 pag. 32 ¢¢ P144 pag. 32

¢¢ P147 pag. 32

¢¢ P145 pag. 32 ¢¢ P146 pag. 32

¢¢ P148 pag. 34 ¢¢ P149 pag. 34 ¢¢ P150 pag. 22
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¢¢ P121 ¢¢ P122

¢¢ P123 ¢¢ P124

¢¢ P120

¢¢ P125

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm). 
Sticla lăcuită se produce numai pe partea din exterior.

–  m â n e r  c u  c o s t  s u p l i m e n t a r

COLECŢIA DE UŞI DE EXTERIOR
GLASS

14



¢¢ P126

¢¢ P127

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm). 
Sticla lăcuită se produce numai pe partea din exterior. 15



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
INOX

NOUTATE

¢¢ P128

¢¢ P131

¢¢ P129

¢¢ P132

¢¢ P130

¢¢ P133

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

16



¢¢ P134

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

17

¢¢ P58 ¢¢ P97



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
INOX

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P42

¢¢ P70 ¢¢ P57

¢¢ P48¢¢ P98

¢¢ P106

18



Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

ATENȚIE:  Ușile P91 sunt disponibile numai 
cu broască cu locaș pentru 1 butuc

¢¢ P44
ATENȚIE: Ușile P44 sunt disponibile numai cu broască cu 
locaș pentru 1 butuc și mâner pe ambele părți

¢¢ P81

¢¢ P60 ¢¢ P68¢¢ P99

19

¢¢ P91



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
INOX

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P66 ¢¢ P89 ¢¢ P90

¢¢ P103 ¢¢ P102 ¢¢ P95
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Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P100

¢¢ P101 ¢¢ P104

¢¢ P105¢¢ P46

21

¢¢ P82



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
INOX

¢¢ P135 ¢¢ P136

¢¢ P56

¢¢ P150

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P64
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¢¢ P137 ¢¢ P139¢¢ P138

COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
MODERNE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

23



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
MODERNE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

24

¢¢ P78

¢¢ P80

¢¢ P34

¢¢ P22¢¢ P50

¢¢ P27



Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

25

¢¢ P55

¢¢ P71 ¢¢ P69 ¢¢ P7

¢¢ P92¢¢ P94



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
MODERNE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P84 ¢¢ P83

26

¢¢ P20

¢¢ P79

¢¢ P53 ¢¢ P41
– model accesibil numai în culorile din paleta RAL



¢¢ P108 ¢¢ P109¢¢ P107

¢¢ P118

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P141¢¢ P140

27



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
MODERNE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P75

28

¢¢ P73 ¢¢ P74 ¢¢ P62

¢¢ P76¢¢ P61



Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

29

¢¢ P8 ¢¢ P9 ¢¢ P21

¢¢ P47 ¢¢ P37 ¢¢ P10



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
MODERNE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

30

¢¢ P24 ¢¢ P25 ¢¢ P40

¢¢ P72 ¢¢ P28 ¢¢ P93



¢¢ P119

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

31

¢¢ P63 ¢¢ P655

¢¢ P77

¢¢ P26

¢¢ P67



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
CLASICE

¢¢ P144

¢¢ P147

¢¢ P142 ¢¢ P143

¢¢ P145

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P146

32



¢¢ P117¢¢ P116

¢¢ P111 ¢¢ P112

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

33

¢¢ P54

¢¢ P31



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
CLASICE

¢¢ P114¢¢ P113 ¢¢ P115

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

¢¢ P148

34

¢¢ P32 ¢¢ P149



Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

35

¢¢ P13

¢¢ P12 ¢¢ P6

¢¢ P14 ¢¢ P36

¢¢ P29



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
CLASICE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

36

¢¢ P52 ¢¢ P23

¢¢ P30¢¢ P51 ¢¢ P39

¢¢ P49



Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 

37

¢¢ P45¢¢ P3

¢¢ P19

¢¢ P5

¢¢ P33 ¢¢ P16



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
CLASICE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 
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¢¢ P2

¢¢ P1 ¢¢ P11

¢¢ P15 ¢¢ P35

¢¢ P4



¢¢ P110

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 
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¢¢ P38 ¢¢ P59

¢¢ P18 ¢¢ P17

¢¢ P96



COLECȚIA DE UȘI DE EXTERIOR
DECOR

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm) 
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¢¢ P86¢¢ P85

¢¢ P87 ¢¢ P88

–  decoruri disponibile numai pe o parte
–  decorurile cu sticlă și oțel inoxidabil sunt dispo-

nibile numai pe partea exterioară a canatului
–  disponibile 4 tipuri de furnir:  

HEBAN MASKAR, HEBAN NEGRU-ALB,  
TEAK BURMA, PALISANDRU MADAGASCAR

–  tocul în finisaj de mahon, vopsit în culoarea 
palisandru

HEBAN NEGRU-ALB

HEBAN MASKAR (CULORI DE MASCARE)

TEAK BURMA

PALISANDRU MADAGASCAR– mâner cu cost suplimentar



POSIBILITĂȚI  
DE EXTINDERE
SE POATE EXTINDE USA CU PANOURI LATERALE  
ȘI SUPERIOARE SAU ADAOSURI. MODELUL ȘI PREȚUL SUNT STABILITE INDIVIDUAL.

¢¢ P37 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P82 +  FOAIE USA PASIVA FIXA
Lățimea ușii  

(cm)
Înălțimea ușii

cu prag din lemn (cm)

160 210

¢¢ P105 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P99 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale. 41



POSIBILITĂȚI  
DE EXTINDERE

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale.

¢¢ P67 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P89 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P65 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P25 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210
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¢¢ P9 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P47 +  FOAIE USA PASIVA MOBILA
Lățimea ușii  

(cm)
Înălțimea ușii

cu prag din lemn (cm)

160 210

¢¢ P55 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

¢¢ P21 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale. 43



POSIBILITĂȚI  
DE EXTINDERE

¢¢ P46 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

¢¢ P137 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

180 208,2 210

¢¢ P45 + PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P59 +  SUPLIMENT UMPLUTURĂ PERMANENTĂ (IMITAȚIE DE CANAT)

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

ATENȚIE: suplimentul permanent în toc – geamuri – pachet compozit de 
siguranță 44 mm reflex bronz

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale.44



¢¢ P42  + FOAIE USA PASIVA FIXA 
+ LUMINATOR

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 240 240

¢¢ P28  + FOAIE USA PASIVA FIXA 
+ LUMINATOR

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

180 240 240

¢¢ P34 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

190 208,2 210

¢¢ P28 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

Atenție: suplimentul permanent de imitație a canatului se montează pe balamale

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale. 45



POSIBILITĂȚI  
DE EXTINDERE

¢¢ P107 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

150 208,2 210

¢¢ P147 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P132 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P98 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale.46



¢¢ P68 +  PANOU LATERAL FIX

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

¢¢ P8 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

¢¢ P83 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

140 208,2 210

¢¢ P141 +  FOAIE USA PASIVA FIXA

Lățimea ușii  
(cm)

Înălțimea ușii (cm)

cu prag de aluminiu cu prag de lemn

160 208,2 210

Ușile ERKADO sunt disponibile cu dimensiuni nestandardizate, fără un cost suplimentar pentru dimensiuni atipice.
Costul suplimentar acoperă doar uşa: mai înaltă de 210 cm şi mai lată de 102 cm (pentru grosimea de 72 mm şi 82 mm).
Atenție: suplimentul permanent al imitației de canat este montat pe balamale. 47



DATE TEHNICE
DIMENSIUNI UȘI CU PRAG DE ALUMINIU

Grosimea  
canatului

Dimensiune 
usa S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(prag de aluminiu)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

„90” 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2120 2056 2102 20

„90” 900 1080 971 1060 2002 2120 2056 2102 20

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2120 2056 2102 20
 

DIMENSIUNILE UȘII CU PRAG DE LEMN

Grosimea  
canatului

Dimensiune 
usa S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
LEMN

(prag de lemn)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2120 2041 2100 40

„90” 900 1040 941 1020 2002 2120 2041 2100 40

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2120 2041 2100 40

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2140 2056 2120 40

„90” 900 1080 971 1060 2002 2140 2056 2120 40

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2140 2056 2120 40

S – latimea golului de trecere
So – latimea golului de zid
Ss – lățimea canatului ușii (mm)
Sz – lățimea totală a ușii (mm)
Ho – inaltimea golului de zid

H – inaltimea golului de trecere
Hs – înălțimea canatului ușii (mm)
Hz – înălțimea totală a ușii (mm)
Hpa – înălțimea pragului de aluminiu (mm)
Hpd – înălțimea pragului de lemn (mm)

FELC PENTRU ALEGEREA CANATULUI 18 mm
avantaje:
– o mai bună etanșare a canatului pe toc
– acoperirea completă a foilor de cuplare

DIMENSIUNI

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

USA STANGA

USA DUBLA STANGA

USA DREAPTA

USA DUBLA DREAPTA
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COST SUPLIMENTAR PENTRU UȘI PERSONALIZATE
COST SUPLIMENTAR PENTRU UȘI PERSONALIZATE

L.p. Descriere 
1. Nu se percepe cost suplimentar pentru uși mai înguste de 102 cm și mai mici de 210 cm (grosimea 72 mm şi 82 mm) 
2. Cost suplimentar pentru uși mai late:
a) Uși mai late de până la lățimea totală de 106 cm (uși cu grosimea de 72 mm şi 82 mm)
b) Uși mai late de până la lățimea totală de 110 cm (uși cu grosimea de 102 mm)
c) Uși cu lățimea totală de la 107 cm la 111 cm (uși cu grosimea de 72 mm şi 82 mm)
d) Uși cu lățimea totală de la 111 cm la 115 cm (uși cu grosimea de 102 mm)
e) Cost suplimentar pentru uși cu dimensiunea „100” (112 x 208,2/210 – uși cu grosimea de 72 mm şi 82 mm), (116x210,2/212 –uși cu grosimea de 102 mm)
3. Cost suplimentar pentru uși mai mari (fără luminator):
a) În intervalul de la 210 la 215 cm + 15% din valoarea ușilor tip
b) În intervalul de la 215 la 224 cm + 30% din valoarea ușilor tip
4. Supliment lateral cu o lățime totală a ușii până la 150 cm:
a) Deschidere cu vitraj + 75% din valoarea ușilor individuale
b) Deschidere fără vitraj + 70% din valoarea ușilor individuale
c) Imitație permanentă a canatului fără vitraj + 50% din valoarea ușilor individuale
d) Imitație permanentă a canatului cu vitraj + 60% din valoarea ușilor individuale
e) Permanent în tocuri – din mahon-meranti (indiferent de lățimea totală)
f) Permanent în tocuri – din stejar (indiferent de lățimea totală)
g) Permanent în tocuri – din pin (indiferent de lățimea totală)
5. Supliment lateral cu o lățime totală a ușii de la 151 cm până la 170 cm:
a) Deschidere cu vitraj + 95% din valoarea ușilor individuale
b) Deschidere fără vitraj + 90% din valoarea ușilor individuale
c) Imitație permanentă a canatului cu vitraj + 85% din valoarea ușilor individuale
d) Imitație permanentă a canatului fără vitraj + 80% din valoarea ușilor individuale
e) Permanent în tocuri – din mahon-meranti (indiferent de lățimea totală)
f) Permanent în tocuri – din stejar (indiferent de lățimea totală)
g) Permanent în tocuri – din pin (indiferent de lățimea totală)
6. Costul suplimentar la uși cu două canaturi cu o lățime de la 171 la 196 cm crește cu + 110% din valoarea ușilor individuale
7. Supliment permanent în tocuri și luminatorul de deasupra
a) Permanent în tocuri – din mahon-meranti 
b) Permanent în tocuri – din stejar (indiferent de lățimea totală)
c) Permanent în tocuri – din pin (indiferent de lățimea totală)
d) Imitație permanentă a canatului la înălțimea totală a ușii de 250 cm + 50% din valoarea ușii
8. COST SUPLMENTAR-CULORI
a) Culori din gama RAL (uși individuale), cu excepția Ral 9016 (alb) și Ral 7016 (antracit)
b) Uși bicolore
9. Cost suplimentar pentru schimbarea geamului
a) Cost suplimentar fix pentru schimbarea geamului de ex. oglinda venețiană, sticla de lapte, sablată, P4, REFLEX GRAFIT

10. Îmbrăcarea tocului: pe 10 mm/mb (pin, stejar, meranti)
11. Prelungirea tocului la lățimea peretelui sub formă de tunel:

a)
material din mahon-meranti la fiecare cm
bandă reglabilă de mahon-meranti

b)
material din stejar la fiecare cm
bandă reglabilă de stejar

c)
material din pin la fiecare cm
bandă reglabilă de pin

12. Benzi care maschează de 10 mm x 60 mm cpl. pe o parte 
a) mahon-meranti
b) stejar
c) pin

13. Plintă 10 mm x 25 mm cpl. pe o parte (cpl.)
a) mahon-meranti
b) stejar
c) pin

14. Picurător din aluminiu la uși cu deschidere în interior cu grosimea de 82 și 102 mm
a) Picurător din lemn la uși cu deschidere în interior grosime 72 mm
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¢■ VIZOR

¢■  EXTENSIE TOCURI

BROASCĂ CU ȘINĂ GU SECURITY AUTOMATIC SAU MR 2

LA UTILIZAREA ÎNCUIETORII CU ȘINĂ, UȘILE ÎNDEPLINESC  
CERINȚELE PENTRU CLASA 2 DE REZISTENȚĂ LA EFRACȚIE

¢■ BROAȘTE

BA C

BALAMA TKZ 
în culorile patină, nichel sau negru
cu grosimea 102 mm – standard
cu grosimea 72 mm și 82 mm – cu 
cost suplimentar

BROASCĂ CU ȘINĂ 
CU UN BUTUC:
cu grosimea 82 mm și 102 mm – standard
cu grosimea 72 mm - cu cost suplimentar

CU DOI CILINDRII:
cu grosimea 82 mm și 102 mm – cu cost 
suplimentar
cu grosimea 72 mm - cu cost suplimentar

BUTUC TERMOIZOLANT
înălțimea 30 mm x lățimea 64 mm  
– cu cost suplimentar

1 buc.

¢■ BRAȚ AMORTIZOR

¢■ CAPACE PENTRU BALAMALE

BRAȚ AMORTIZOR RETRACTABIL

Supliment pentru brațul amortizor:
– limitator de deschidere - cu cost suplimentar
–  blocare a deschiderii permanente ,,funcția STOP” – cu cost 

suplimentar

șina de încuiere  
cu cost supli-
mentar

¢■ BROASCĂ 
ELECTROMAGNETICĂ

BROASCĂ ELECTROMAGNETICĂ 
se prezintă numai cu broască cu șină 
pentru 1 sau 2 cilindrii

CAPAC TKZ PERMANENT  
crom redus

CAPACE AXA din aluminiu

F1 INOX NEGRUF4

¢■ PREGĂTIREA UȘILOR PENTRU 
CONSERVARE

¢■ RELEU  
DE ALARMĂ

¢■ ALIMENTATOR

Îngrijirea regulată a ferestrelor și ușilor de lemn este o condiție 
importantă pentru durabilitatea în timp a suprafețelor acestora. 
Pentru a menține costurile cât mai scăzute, compania ADLER a dez-
voltat un de îngrijire, simplu și eficient de folosit. Nu este nevoie de 
nicio pensulă, de niciun șmirghel, tot ce aveți nevoie este setul de 
îngrijire. Microfisurile și microporii din straturile de rosturi rămân 
închise, fapt pentru care se extind în mod substanțial stabilitatea 
lacurilor și vopselelor diluabile pe bază de apă.

ACCESORII
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¢■ SISTEMUL ELECTRONIC DE DESCHIDERE A UȘILOR

tastatură numerică

cititor RFID

scaner amprente digitale

tastatură bluetooth

Încuietoarea biometrică la ușă este o soluție modernă datorită căreia nu tre-
buie să ne facem griji dacă pierdem cheia de la ușă, așa că să ne bucurăm de 
siguranța domiciliului.
La blocarea biometrică a ușii, un rol important îl îndeplinesc amprentele noastre 
digitale. Încuietoarea identifică proprietarul sau pe altă persoană autorizată să 
deschidă ușa, scanează linia noastră papilară și le compară cu modelele aflate în 
baza de date a încuietorii. Este posibil să memoreze 150 de modele de amprente 
digitale, astfel încât toți locuitorii casei să poată deschide ușa de la intrare, fără 
a purta cheile tradiționale la ei.
Încuietorile biometrice se disting printr-un grad foarte mare de securitate. 
Amprentele digitale sunt unice și neschimbabile, iar duplicarea unei astfel de 
„chei” este imposibilă. În plus, în cititorul încuietorii nu este stocată imaginea 
amprentei digitale, ci corespondentul conform codului binar al acesteia, pe 
baza căruia nu poate fi redat aspectul amprentei digitale.
Pe lângă opțiunea standard, încuietorile biometrice pot fi combinate, supli-
mentar, la o alarmă.

MODEL DDS 2
– posibilitatea înscrierii până la 50 de fotografii de la camera montată în vizor.
– data și ora fotografierii.
– posibilitatea adăugării unui card de 8 GB.
– butoane de apel încastrate

Sistemul electronic de deschidere a ușilor cu scanarea amprentelor digitale sau  
tastatura numerică a claviaturii bluetooth@CODE, cititor RFID 

FLEXIBILITATEA PROIECTULUI

Vă invităm să creați propriul model de ușă de exterior P.
Tehnologiile pe care le folosim ne permit să facem practic orice model pe care îl propuneți. 
Este posibilă, astfel, realizarea unei uși conform unui proiect individual de orice lățime 
[supliment], înălțime[luminator], stil, model [chiar și cea mai sofisticată frezare], culoare 
[gama oferită și întreaga paletă de culori RAL]. 
Prețul ușilor efectuate conform unui proiect individual este determinat individual. 

Bine ați venit!

PROIECTAȚI PROPRIA VOASTRĂ  
UȘĂ DE EXTERIOR P

¢■ VIZOR DIGITAL

ACCESORII
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nichel patină inox

¢■ CILINDRII

ZEUS 
în culorile inox, patină

PRODUCENT KLAMEK

MÂNER ȘI ROZETĂ AXA NIAGARA 
clasă de securitate de bază  
în culorile nichel, inox, patină

MÂNER ȘI ROZETĂ ODIN 
clasa 3 de securitate 
în culorile nichel, inox, patină

MÂNER ȘI ROZETĂ ROYAL 
clasa 3 de securitate 
în culorile nichel, inox, patină, negru

MÂNER ȘI ROZETĂ HAGA 
clasă de securitate de bază 
în culorile nichel, inox, patină, negru

¢■ MANERE SI ROZETE

TOTAL 
în culorile inox, patină, negru

METRO 
în culoarea oțel inoxidabil

PRESTIGE 
Clasa de securitate 3 
în culorile nichel, inox, patină, 
negru

JUPITER FLEX 
Clasa de securitate 3 
în culorile nichel, inox, patină, 
negru

QUEBEC 
Clasa de securitate 3 
în culorile nichel, patină, inox

ACCESORII
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ACCESORII
¢■ mânere inoxidabile

 color INOX sau vopsite cu praf negru (cost suplimentar pentru negru)

POŁ

Pentru cost suplimentar, 
mânerele sunt livrate 
cu butonul „funcția de 
deschidere a ușii folosind 
yală electromagnetică sau 
motor”

80 cm
100 cm
120 cm

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PK

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

¢■  La alegerea usii cu bara 
tragatoare (maner) trebuie luat 
în calcul până la trei moduri de 
deschidere:

 – deschidere cu cheie
 –  deschidere cu funcția,,zi-noapte”  

cu yală electromagnetică sau cheie
 –  deschidere cu tastă sau  

cheie.

ASAMBLARE

varianta 1:
prețul include:  
– butonul de mâner 
– contactul fără fir 
– yala electromagnetică 
– alimentator

varianta 2:
prețul include:  
– butonul de mâner 
– motor pentru blocare GU
– contactul fără fir 
– alimentator
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CLANȚE și ROZETE AXA SOLO 
color INOX sau negru

CLANȚE și ROZETE AXA SLIM 
color INOX

AXA SLIM

¢■ CLANȚĂ ȘI ROZETĂ 
 pentru mânerele unilaterale
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Cartea de garanție și instrucțiunile de montaj sunt incluse împreună cu produsul.
Acest catalog servește drept material informativ de referință.
Producătorul își rezervă dreptul de a schimba bunurile disponibile.
Probele de culoare pot fi diferite, în realitate, de cele prezentate în acest catalog. Vă rugăm, 
consultați culorile cu șabloanele originale de la distribuitorii noștri. 

Aprobări și certificate:
– Certificat de calitate CE pentru uşi de exterior

Scanaţi codul şi descărcaţi acest catalog pe smartphone / tabletă (pdf.)
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