
                                                                             

 
  

 

DHN – PVC / AL SYSTEMS 
Str. Sibiel nr. 2, Bucuresti Sect. 4         

Tel: +40-21 331 5831 
www.tamplarie-pvc-al.ro 

 

 

 

Instructiuni de montaj sticla termopan cu jaluzele inserate, in 

tamplaria de PVC sau din aluminiu 

 

Sticla termopan (pachet cu 2 sau 3 foi), avand jaluzele inserate, se monteaza in tamplarie dupa 

ce aceasta a fost fixata in perete, astfel: 

 

-in dreptul axului de actionare care iese din pachetul fixat pe pozitie in rama se da o gaura cu 

diametrul de 10 mm pe interiorul pofilului de tamplarie, cu adancime doar pana in prima 

camera izolatoare;  

-in partea frontala a profilului, la 70 – 80 cm in jos fata de latura superioara a jaluzelei, se da o 

gaura cu diametrul de 8 mm, pe unde se introduce cablul care apoi se scoate prin prima gaura, 

de 10 mm; (cablul standard furnizat are 1 m lungime dar optional, se poate comanda mai lung, 

daca ferestrele sunt foarte inalte); 

-iesind prin gaura de diametru 10 mm perpendicular pe suprafata frontala a ferestrei, cablul se 

concteaza la bucsa de cuplare iar aceasta se strange cu o cheie inbus de 2 mm (simeringul de 

etansare este deja montat pe cantul pachetului de sticla); 

-la partea de jos, pe partea frontala, in dreptul gaurii mici, se fixeaza prima parte din buton; 

-se trece axul flexibil prin bucsa butonului, dupa care se fixeaza butonul pe fata frontala a 

profilului (toc fix sau cercevea, dupa caz); 

-se verifica rotirea lamelelor la 180 grd, prin actionarea stanga – dreapta a butonului fixat 

 

La comanda geamurilor trebuie sa se tina cont de:  

-tipul baghetei distantiere in functie de latimea jaluzelelor orizontale: pentru lamele de 16 mm, 

bagheta trebuie sa fie de 22 mm iar pentru jaluzele de 25 mm, bagheta trebuie sa fie de 36 mm; 

-aranjarea sticlelor in pachet (daca nu este doar geam clar-clar), pentru a se indica pozitia 

butonului inainte de sigilarea jaluzelelor intre sticle; 

-calitatea sticlelor: clar, lowE, four season etc si nr. de foi necesare pentru a evita zgarierea 

peliculei interioare prin rotirea lamelelor. 

               

                   

 

 

           


