
 
 

Schita masuratori 

 Se masoara partea mobila a ferestrei. 

 

  Se masoara cu precizie latimea partii mobile conform schitei din 

imaginea 1. Din aceasta masuratoare a latimii, se scad 0,5 cm.  

 

 Pe inaltime nu se necesita precizie in masurare deorece inaltimea oricum 

este variabila.  

 

Exemplu:   L= 84.5 cm  x  H=130 cm  

 

(dimensiunile se furnizeaza cu cei 0.5 cm scazuti din totalul latimii) 

  

 

 

 
 

1. Masurarea ferestrei  

 



 
 

 

 

Schita montaj 
 

1. Pentru inceput, se monteaza capatul din stanga conform imaginii 

Acesta  are un orificiu sub forma de dreptunghi. El trebuie montat intotdeauna 

in partea stanga, altfel ruloul nu va fi functional.  

Unele ferestre au maner tip sina in partea de sus. In aceasta situatie 

capatul se va monta mai jos de maner. Atentie, manerul ferestrei trebuie sa fie in 

pozitia deschis ! 

 

 

 

 

2. Montarea capatului stang. 

 



 
 

 

2. Capatul din partea dreapta prezinta o proeminenta cilindrica striata 

(imaginea 3). Montarea acestuia se va realiza odata cu ruloul. Pentru a fi usor de 

montat, se recomanda utilizarea unei surubelnite cu capat in forma de cruce sau 

a unui prelungitor subtire pentru surubelnita electrica.  

 Este foarte important sa lasati 2-3 mm ca toleranta pentru rulou, el se va 

invarti si va functiona mult mai usor. In cazul in care ruloul este foarte strans 

intre capete,  functionalitatea acestuia va fi redusa.   

 

 

 

 

3. Montarea capatului drept. 

 

 



 
 

3. Se roteste ruloul catre sticla in sensul afisat din imaginea 4 (de jos in 

sus). Acest procedeu va tensiona arcul si va mentine panza mereu intinsa. Pentru 

o inaltime de 120 cm sunt necesare minim 13 rotiri. In functie de inaltime, 

numarul de rotiri poate fi marit sau redus. Dupa efectuarea numarului de rotiri 

necesare, panza poate fi intinsa pana in partea de jos a ferestrei, pentru a se testa 

daca tensiunea este corespunzatoare sau necesita ajustari suplimentare.  

-daca materialul sta umflat si nu se pliaza pe fereastra inseamna ca mai 

sunt necesare alte rotiri;  

-daca ruloul functioneaza greu si nu coboara pana in partea de jos 

inseamna ca s-au efectuat prea multe rotiri sau nu s-a respectat pasul 2, fiind 

prea stranse capetele. 

 

 

 

 

 

4. Tensionarea arcului. 

 



 
 

 

 

4. Dupa efectuarea procesului de rotire, se introduce tija de agatare 

furnizata in pachet. Peste aceasta se va pune manerul. Manerul se clipseaza pe 

material si tija.Este de preferat sa se puna manerul in pozitia dorita de la inceput. 

Daca fereastra are maner pe mijloc, acesta se poate fixa intr-o parte. Daca 

fereastra are o latime mai mare de 70 cm, va vor fi furnizate 2 manere.  

5. Se monteaza carligele de agatare pe mijloc si in partea de jos. In pachet 

sunt 2 perechi de carlige (seturile suplimentare se furnizeaza contra cost la 

cerere). La carligul din partea de jos trebuie tinut cont de maner si de spatiul pe 

care il ocupa. Se recomanda verificarea spatiului cu ajutorul tijei: daca aceasta 

are suficient spatiu pentru a fi pusa si scoasa din carlig. Acest aspect variaza de 

la un tip de fereastra la altul.  

Recomandam sa fie realizate toate verificarile pentru a va asigura ca totul 

functioneaza corespunzator, inainte de fixarea suruburilor. 

 

 
4. Montarea carligelor agatatoare (stanga). 

 



 
 

6. Se monteaza carligele din partea dreapta. Aici nu se mai masoara cu 

exactitate pozitia lor, ci se ajusteaza in asa fel incat materialul sa fie perfect 

intins. Mai intai, trebuie verificat ca materialul pe tambur sa fie distribuit in mod 

egal in ambele parti, sa nu fie intr-o parte mai mult ca in cealalta. Ulterior, 

acesta se ruleaza in jos si se poate fixa in carlig cu mana. Carligul se 

pozitioneaza in asa fel incat materialul sa fie intins in mod egal la ambele capete 

(st. dr.). 

 

 

5. Montarea carligelor agatatoare (dreapta). 

NOTA: 

- Ruloul trebuie montat paralel cu marginea ferestrei in partea de sus. 

Implicit, el va fi atunci paralel si cu muchia laterala a ferestrei. Daca nu este 

montat conform indicatiilor, atunci in partea de jos exista riscul ca pozitia 

materialului sa nu corespunda cu cea a ferestrei (el va sta intr-o parte). Montarea 

capetelor trebuie realizata la acelasi nivel, iar pozitionarea ruloului trebuie sa fie 

perfect paralela cu marginea de sus a ferestrei.   

Pentru alte detalii si intrebari ne puteti scrie pe  office@lexundros.ro 

 


