
NOVOFERM 2 canaturi – REI 60 Elite / 
REI 120  

Prezentare 

 
Sectiuni  

Descriere:  

• toc din otel zincat cu grosime de 1,5mm prevazut cu gauri pentru fixaj; 
• foaia de usa este realizata la exterior din doua foi de tabla de otel zincat cu grosimea 

de 0,9mm, iar la interior este inserat un material izolant cu densitate ridicata;  
• balamalele sunt din otel, fiind dimensionate pentru a rezista unui trafic intens. 

Constructia lor permite reglarea pozitiei foii de usa prin intermediul suruburilor care 
sunt acoperite cu un capac protector;  

• arcul inserat în balama functioneaza ca un mecanism de închidere;  
• închizatoare rezistenta la foc tip “ Patent” cu cilindru si trei chei;  
• garnitura termoexpandabila fixata perimetral pe toc;  
• cadrul usii a fost proiectat astfel încât sa permita montarea ei pe un precadru metalic;  

Dimensiuni standard usa într-un canat  

Usa standard H="2000" mm  



LT x HT  LM x HM  LP x HP  
1250x 2000 
(800+450) 1260 x 2010 1190 x 1970 

1350 x 2000 
(900+450) 1360 x 2010 1290 x 1970 

1450 x 2000 
(1000+450) 1460 x 2010 1390 x 1970 

1610 x 2000 
(800+800) 1620 x 2010 1550 x 1970 

2010 x 2000 
(1000+1000) 2020 x 2010 1950 x 1970 

Usa standard H="2150" mm  
LT x HT  LM x HM  LP x HP  

1250 x 2150 
(800+450) 1260 x 2160 1190 x 2120 

1350 x 2150 
(900+450) 1360 x 2160 1290 x 2120 

1450 x 2150 
(1000+450) 1460 x 2160 1390 x 2120 

1610 x 2150 
(800+800) 1620 x 2160 1550 x 2120 

2010 x 2150 
(1000+1000) 2020 x 2160 1950 x 2118 

dimensiuni în mm  

Alte înaltimi standard  

• 2250mm  
• 2350mm  
• 2450mm  
• 2640mm  

LT / HT = latimea / înaltimea de comanda  
LM / HM = latimea / înaltimea golului în zid;  
LP / HP = latimea/ înaltimea golului de trec  

 

 Formular de comanda usi metalice Elite 

 Formular de comanda usi vitrate 


