
MULTIFUNCTIONALE DE ÎNALTĂ CALITATE
“ÎNTÂI CALITATEA”

-Design și fabricare solida
-Ușă metalică galvanizată, incluzand părțile ascunse
-Confecționată prin procesul “Sendzimir” de galvanizare la cald a foilor 
de tablă
-Protecție împotriva coroziunii, deasemenea și pentru marginile tăiate 
ale foilor de tablă
-Vopsire în câmp electrostatic
-Strat subsțantial de vopsea (70 microni plus)
-Rezistență optimă la coroziune demonstrată prin testul de 500 ore 
ceață de sare
-Fără modificare la schimbările climaterice severe, demonstrate la 2000 
ore cu temperaturi între +60° si -10° si 75% umiditate
-Finisaj de înaltă calitate estetică
-Structura stratului de vopsea este coaja de portocală, anti-zgâriere
-Posibilitatea de alegere într-o gamă variata de culori RAL

“PRACTICA la UTILIZARE”

-Ușă reversibilă*
-Indicarea direcției de deschidere nu este necesară
-Reducerea stocurilor la distribuitori
-Alegere simplă pentru utilizatorul final
-Instalare ușoară

“Versatilitate”

-Potrivită pentru utilizări multiple, datorită robusteții sale
-Poate fi comandată cu marcaj CE pentru utilizare la exterior
-Varietate mare de accesorii
-Disponibilă și la dimensiuni pe comandă

“Tehnologia Fabricației”

-Fabrică cu facilități moderne și functionale care respectă ultima 
tehnologie și mentine un inalt nivel de calitate și produs uniform
-Intregul proces de productie – de la materia prima la vopsire si ambala-
rea usilor antifoc – asigura controlul usii la 360 grade.

Uși metalice multifuncționale



ELEMENTE STANDARD
incluse la ușile metalice multifuncționale Univer:

Foaie de ușă metalică

-Construită prin procesul “Sendzimir” de galvanizare la cald a 
foii de tablă din oțel, ambutisată și sudată
-Rabatare perimetrală pe toate cele 4 laturi
-Izolată termic cu un pachet de vată minerală
-Ranforsări interioare pentru amortizor și bară antipanică
-Grosimea 50 mm

Tocul ușii metalice

-Construit din tablă de oțel galvanizat la cald prin procesul 
“Sendzimir”
-Caneluri pentru garnitura de etanșare
-Potrivit pentru instalarea cu ancore de fixare in conexpanduri 
sau mortar
-Pervaz detașabil pentru instalarea pe pardoseală finită
-Posibilitatea de eliminare a pragului
-Contraplacă din nylon negru pentru zăvorul broaștei și a 
bolturilor de siguranță
-Toc livrat asamblat pentru uși metalice simple
-Toc livrat neasamblat pentru uși metalice dubleTT

Balamale

-Balamale cu 3 aripi pentru fiecare canat, din care unul cu 
rulment, cu suruburi pentru ajustare pe verticala a canatului, 
certificat conform EN 1935, clasificat cu o greutate de pana la 
160 de kg, cu durabilitate de 200.000 de cicluri, destinata 
usilor antifoc.
-Balama cu arc de inchidere automata

Bolturi antiefracție

-Bolturi antiefracție aplicate pe marginea tocului ușii lângă 
balama.

Mecanismul broaștei

Încuietoare reversibilă cu bolt și zăvor central.
-Butuc cu cheie patent, profil cilindru EURO.

Mânere

-Mânere din nylon negru cu miez din oțel
-Fixare cu șuruburi de trecere
-Inserție pentru cheie de șantier

NOTA:
Cilindrul și garnitura de etanșare sunt livrate numai la comandă. Mânerele necesită asamblare



ACCESORII INCLUSE
cuprinse în ușile metalice UNIVER

Broască de siguranță

-Încuietoare centrală pentru blocarea și deblocarea canatului pasiv
-Levier de acționare pentru barele verticale

Sistem de închidere superioară a canatului secundar

-Tijă verticală cu punct de oțel care intră în caseta superioară de închidere
-Caseta de închidere superioară din nylon negru cu rolă metalică

Placută de identificare
-Eticheta metalică cu datele pentru identificarea ușii

Finalizare

-Vopsire în câmp electrostatic, culoare oranj, protecție 
anti-zgârieturi./li>
-Turcoaz pastel standard de nuanță deschisă pentru 
canat, (NCS4020-B50G) și de nuanță mai închisă 
pentru toc (NCS5020-B50G)

Împachetare standard

-O usa invelita in pelicula de polietilena elastica
-Tocuri de usa asamblate pentru usi cu un canat
-Asamblarea este necesara pentru tocuri de usa cu 2 
canate.
-Depozitate pe paleti de lemn

Instalare

-Fiecare ușă este pregatită pentru instalarea unei 
încuietori triplu securizate.
-Broasca principală și caseta tijei superioare a canatului 
secundar sunt pregătite pentru instalarea mecanismu-
lui zăvorului pentru barele antipanică.

Greutatea usii
1 canat 23
2 canate 22

kg/m2 din spatiul de 
deschidere.



ACCESORII OPȚIONALE

O gamă variată de accesorii și finisaje sunt disponibile la cerere pentru
îmbunatățirea calității ușilor Univer după nevoile dumneavoastră specifice.

Accesoriile corespunzătoare vă pot ajuta să rezolvați următoarele:

Măsuri de siguranță

-Uși pentru ieșire în situații de panică. (vezi barele de panică)
-Uși pentru ieșire în situații de urgență. (vezi mânere pentru
ieșire în situații de urgență)
-Încuietoare Univer triplu securizată

Instalare și moduri de utilizare

-Extinderea tocului
-Profil tip burlan
-Plăci amortizoare și de protecție
-Ferestre
-Grile de ventilație

Măsuri de control al accesului

-Mecanisme de încuietori activate electric
-Mecanisme de mânere electrice
-Sisteme de blocare magnetică

Cresterea performanței

-Garnituri
-Cilindri
-Amortizoare
-Mânere speciale

Finisajele la comanda

-Alegeți culoarea vopselei dintr-o gamă largă de nuanțe din 
paleta de culori RAL.
-DDN – Decor Digital Ninz, imagini grafice aplicate cu jeturi de 
cerneală specială și acoperite cu un strat protector transparent. 
-Varietați infinite de decorații personalizabile în armonie cu 
caracteristicile specifice ușii.
-Mânere din oțel inoxidabil.
-Mânere în diverse culori.

Împachetarea pentru un maxim de protecție

-Lăzi din lemn masiv pentru protejarea tuturor ușilor și acceso-
riilor aferente.
-Uși decorate DDN
-Șantiere de construcție
-Expedierea peste graniță
-Transport în regim special

Urmatoarele accesorii opționale fac ușile Univer ireversibile, 
fiind necesară specificarea sensului de deschidere a ușii în 
momentul efectuării comenzii:

-Bară anti-panică SLASH
-Bară anti-panică pentru canate secundare
-Ferestre și grile de ventilație
-Încuietoare electromagnetică tip MAC
Mânere electrice ELM/cisa and ELM/mt
-Special locks (016 tir- Stel 15)
-Tocuri supralumină și tocuri prelungite
-Tocuri speciale (SPEED, SOLID, TESCOP)

Nota:

Detalii legate de accesoriile optionale se pot gasi in 
urmatoarele capitole ale acestui site:

-Finisarea
-Accesorii pentru usi metalice
-Bare anti-panica

Deschiderea usii se face in partea dreapta, fiind selectia 
implicita daca aceasta nu este specificata.



FEREASTRA MULTIFUNCTIONALA

La cerere, ușile cu una sau doua canate pot fi dotate cu 
ferestre rotunde sau dreptunghiulare cu diferite tipuri de 
sticlă și garnituri de cauciuc pentru fereastră.

Restricții din fabricație

Mărimea ferestrelor este standard și dimensiunea minimă 
a bandei de pe marginea acestora nu poate fi depașită.

Margini, poziționarea ferestrei

“Măsurarea marginilor” se referă la distanța de la 
marginea ferestrei până la golul de trecere a ușii.



FERESTRE MULTIFUNCȚIONALE CU GARNITURI DIN 
CAUCUC

La cerere, ușile cu una sau două canate pot fi dotate cu 
ferestre rotunde sau dreptunghiulare, cu sticlă laminată de 
3 + 3 mm, profilată cu cauciuc negru.
Colturile ferestrelor dreptunghiulare sunt rotunjite (raza de 
aprox. 100 mm).

Restricții de fabricație

Marimea ferestrelor este standard și minimul bandei de pe 
marginea ferestrei nu poate fi depășit.

Margini, poziționarea ferestrei
“Măsurarea marginilor” se refera la distanța dintre 
marginea ferestrei și golul de trecere a ușii.

NOTA:

Pozitiile mentionate mai sus sunt standard.
Pozitionarea poate � diferita cat timp se respecta 
normele minimelor. Este ideala dotarea usilor cu 
amortizoare pentru inchidere controlata.



EXTENSIILE DE TOC PENTRU UȘILE UNIVER

IM 11

Extensiile de toc se vor monta în completarea tocului Univer ca și placaj al acesteia. Confecționată prin galvanizarea la 
cald „Sendzimir” a foilor metalice și vopsite în câmp electrostatic cu aceeași culoare cu a tocului. Profilate în trei părți, 
colțurile superioare formează unghi de 45 de grade, fixarea făcându-se cu șuruburi și dibluri (suruburile și diblurile nu 
sunt incluse în pachet).

IM 11: pentru uși cu grosime de 50mm, pentru montaj în perete de 70 mm grosime

IM 13

Extensiile de toc telescopice se vor înșuruba în tocul ușii Univer ca și placaj al acesteia. Constă în 2 profile suprapuse 
reglabile până la 25 mm. Confecționată prin galvanizarea la cald „Sendzimir” a foilor metalice și vopsite în câmp electro-
static cu aceeași culoare cu a tocului. Profilate în trei părti, colțurile superioare formeaza unghi de 90 de grade.
Încheiați cu șuruburi speciale de montaj rapid. Pentru a monta extensia trebuie ca în toc să fie facute găuri de fixare. 
Aplicați garnitura pentru a acoperi capurile de șurub.

IM 13: pentru uși cu grosime de 50 mm, pentru montaj în perete gros de 125 mm
extensii de toc ușa multifuncțională Univer; Profilate în trei parți, colțurile superioare formează unghi de 45 de grade, 
fixarea făcându-se cu șuruburi și dibluri; IM 11: pentru uși cu grosime de 50 mm, pentru montaj în perete de 70 mm 
grosime; IM 13: pentru uși cu grosime de 50 mm, pentru montaj în perete gros de 125 mm

GRILĂ DE AERISIRE 

Grila de aerisire este facută din PVC alb sau negru, de dimensiune 482 x 99 mm, (pasajul de aerisire însumând 150 cm²) 
Sensul de deschidere al ușii trebuie specificat în comandă.



ÎNCUIETOARE TRIPLU SECURIZATĂ PENTRU UȘA UNIVER

Varianta SECUR a ușii Univer oferă o închidere eficace și sigură. Acționarea încuietorii cu cheie blochează foaia de ușă în toc în 
trei puncte: în centru cu zăvor, în partea de sus se introduce o tijă în locașul de limbă și în partea de jos a ușii tot cu inserție în 
locașul de închidere inferior.

ATENȚIE
Nu este disponibilă pentru varianta antipanică.

încuietoare triplu securizată pentru ușă multifuncțională Univer; Acționarea încuietorii cu cheie blochează foaia de ușă în toc 
în trei puncte: în centru cu zăvor, în partea de sus se introduce o tijă în locașul de limbă și în partea de jos a ușii tot cu inserție 
în locașul de închidere inferior.

GARNITURA DE ETANSEIZARE FF

Garnitura FF din profil negru extrudat se preseaza in spatiile destinate etanseizarii din cadrul perimetral. Garnitura FF din 
profil negru extrudat cu autoadeziv pentru aplicare pe punctul de legatura central al usilor cu doua canate.

NOTA
La cerere, garnitura furnizată pentru ușile cu un canat se va tăia și monta pe loc.


