
CULISANTE
CU RIDICARE

Instrucțiuni de
asamblare



Fiecare culisantă trimisă desfăcută a fost ambalată în felul următor: 
a. Părţile mobile
b. Elementele orizontale ale tocului
c. Elementele verticale ale tocului
d. Accesorii
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Fiecare culisantă se despachetează separat, identificându-se ele-
mentele laterale, stânga, dreapta, latura superioară şi pragul3

Fiecare element se aşează protejându-l de zona suport, pentru a nu 
zgâria profilele. Protejarea se face aşezând sub profil în zonele de 
contact cu suprafaţa suport cartoane, bureţi, etc
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2 Se asigură că toate elementele necesare finalizării montajului sunt pregătite:
a. Există toate elementele culisantei;
b. Există sculele necesare asamblării şi montajului: masina de înşurubat, cap torx 30, şurubelniţă cu cap PH2

4 Pe fiecare profil de toc se identifică ID-ul ramei, poziţia elementului de toc (stânga, dreapta sau latura de sus).
Faţa insciptionata este cea interioară. Profilelor laterale li se specifică poziţia capetelor (sus, jos) 

6 Fiecare latură a tocului se aşează orizontal, în poziţia în care urmează a fi cuplate, cu partea interioară în sus.

Se pregătesc şuruburile  pentru fiecare capăt: câte cinci pentru col-
turile superioare (4.8 x 100) şi câte două pentru laturile inferioare 
(AMO III 7.5 x 132) Se poziţionează fiecare colţ superior şi se fixează 
cu cele 5 şuruburi în găurile predefinite, atât în cazul în care s-a folosit 
armatura de oţel (1), cât şi în cazul utilizării armaturii din aluminiu (2) 
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Alinierea laturilor verticale cu elementul orizonatal 
superior de toc se face aliniind colţarul de garni-
tura fixat pe latura orizontală superioară cu profilul 
de conexiune vertical.
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9 Şuruburile se introduc doar în poziţie perpendiculară pe profil şi se strâng până la limita deformabilităţii elementului superior.



Se desface parţial colțul superior al tocului din zona cercevelei fixe 
şi aceasta se poziţionează în zona în care va rămâne fixată, apoi se 
reînchide tocul, urmat de introducerea distanţierilor (1) şi a capacelor 
laterale (2) la ambele capete ale laturii superioare.
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Se poziţionează capetele pragului cu laturile verticale aliniindu-se la 
fata interioară (cea de sus) şi se fixează cu şuruburi în cele două găuri 
predefinite din prag.
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14 Se poziţionează culisanta în poziţie verticală şi se fixează cerceveaua fixa în toc, cu şuruburi prin plăcuţe de dispersie.

11 Înainte de asamblarea cercevelelor în toc, se verifica existenţa pieselor de calare: cale şi precale, care 
să preia greutatea geamului! (este posibil ca în timpul transportului acestea să se fi deplasat din poziţia 
în care au fost puse!) 

Se poziţionează cerceveaua fixa pe poziţia în 
care va trebui asamblata, aliniind-o în suportul 
de pe prag astfel încât falţul cercevelei să intre 
în piesele de aluminiu amplasate pe toc.
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Fixările se fac pornind de pe latura verticală, apoi latura orizontală 
superioară şi ultima dată pe prag, fixând şuruburile în găurile pre-
stabilite.
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15 Şuruburile de prindere a canatului inactiv sunt AMO III 7.5 x 132. Excepţie: canatul inactiv se fixează pe pragul 
mic utilizând şuruburi AMO III 7.5 x 98!
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Se introduce cerceveaua activa, amplasând tijă de rulare de la par-
tea superioară (care va fi fixata ulterior de toc) pe canalul cercevelei 
şi aşezând-o pe calea de culisare de pe prag.
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La introducerea laturii superioare în toc, se acordă atenţie 
sporită astfel încât şina de rulare de pe cercevea să nu zgârie 
profilele laterale, utilizând bucăţile de folie, care se vor scoate 
după introducerea acesteia pe poziţie! 
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Se fixează tija superioară de culisare de latura superioară a tocului 
după ce tija de culisare ajunge în dreptul poziţiei ei de montaj, cu 
ajutorul şuruburilor (3.9 x 45) în locurile pregaurite.
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Tija de culisare superioară, după ce a fost fixată de latura superioară, 
se maschează cu o bandă cauciucată, trimisă ca accesoriu.23

Pentru montarea opritorilor tip scară, se procedează astfel:
- cerceveaua respectivă se apropie până se închide în cea fixă.
- menţinând cerceveaua în această poziţie, se introduce opritorul pe 
tija inferioară, aliniindu-l la faţa falţului şi se verifică funcţionalitatea 
închiderii răsucind mânerul pentru a bloca cerceveaua, timp în care 
opritorul trebuie să rămână aliniat la faţa falţului.
- se deschide şi se retrage cerceveaua, opritorul tip scară rămânâd 
pe poziție şi se fixează cu ajutorul şuruburilor autorforante. 
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20 În cazul în care culisanta este trimisă cu tot cu pachetul de sticlă, acesta se da jos, pentru a permite fixarea canatelor 
inactive în toc, după care se repune şi se calează.

Se asamblează accesoriile aferente (mânere, opritori, 
etc).În cazul culisantelor cu mânere pe ambele fete, se 
montează opritorul în găurile prestabilie de pe canatul 
inactiv. 
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Mânerele se asamblează astfel încât în poziţia tijei mânerului în sus, cerceveaua să fie blocată în poziţia re-
spectivă (poziţia închis), iar la poziţia mânerului în jos, cerceveaua să fie liberă pentru a putea realiza mişcările 
de culisare.
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Cerceveaua activă din schema G precum şi cea se-
mi-activă din schema C se blochează cu opritori tip 
scară, 

24


