Instructiuni montaj toc reglabil rotunjit
Atentie! Montajul tocului reglabil rotunjit trebuie executat după terminarea lucrărilor de
finisare: pereţi (vopsea, tapet, faianţă, etc), respectiv pardoseala (parchet, gresie, etc). Finisajul
trebuie făcut până la muchia golului de zid.
Inainte de montarea tocului, verificati toate elementele componente ale acestuia de eventualele
defecte de calitate. Asamblarea, respectiv instalarea tocurilor cu defecte de calitate vizibile nu
fac obiectul unei reclamatii ulterioare. Nu este recomandata utilizarea unei benzi protectoare cu
adeziv pe baza de cauciu. Banda protectoare trebuie inlaturata la cel mult 1-2 ore din momentul
fixarii acesteia pe toc.
1.Despachetati toate elementele aferente tocului reglabil si asezati-le pe o pardoseala curata, in
apropierea golului de zid, in care urmeaza a fi montat.
Un toc reglabil rotunjit cuprinde urmatoare elemente:
a. parte verticala a tocului (element baza/pervaz exterior): 2 buc,
b. parte orizontala a tocului (element baza/pervaz exterior): 1 buc,
c. placa de reglaj verticala: 2 buc,
d. placa de reglaj orizontala: 1 buc,
e. pervaz interior parte vericala: 2 buc,
f. pervaz interior parte orizontala: 1 buc,
g. sipca verticala de mascare (inchidere): 2 buc,
h. sipca orizontala de mascare (inchidere): 1 buc,
i. conector plastic: 6 seturi,
j. cheie hexagonala: 1 buc,
k. suruburi 3x20: 10 buc,
l. balamale: 2 buc,
m. conector metal: 4 buc,
n. garnitura de etansare din cauciuc: 1 buc.
2. Verificati grosimea peretelui pentru a putea stabili intervalul de reglaj necesar al tocului
reglabil rotunjit .
3. Montati balamalele pe partea verticala a tocului (destinata acestui scop), astfel (figura 2):
pozitionati suportul de plastic, in cadrul tocului; introduceti balamaua in orificiile frezate,
destinate incorporarii balamalei in toc si fixati/montati balamaua cu suruburi, prin intermediul
unei chei hexagonale.
4. Asamblati partea orizontala a tocului (element baza/pervaz exterior) cu cele doua parti
verticale ale acestuia (element baza/ pervaz exterior) si fixati-le cu suruburi si conectori plastic
(figura 3). Apoi consolidati aceasta structura asamblata utilizand conectorii din metal. Va rugam
sa fiti atenti ca unghiul format intre partile vericale si cea orizontala sa fie drept (figura 4),
ajustand cu precizie imbinarea acestora si pe partea furniruita.
5. Distanta intre cele doua parti verticale trebuie sa fie aceeasi pe toata inaltimea tocului (fig. 5).
6. Pozitionati structura tocului, realizata in plan orizontal, in golul de zid si utilizati un maner de
fixare (clema de metal) al tocului pe, perete, pentru a evita orice cadere accidentala a acestuia.
Fixati colturile superioare ale tocului cu pene de lemn. Ajustati traversa tocului in pozitie
orizontala si grinzile laterale in pozitie verticala utilizand pene de lemn. Penele trebuiesc
pozitionate pe aceeasi directie cu barele de reglaj (distantierele) ce urmeaza sa le fixati.
Introduceti barele de reglaj (distantierele) in vederea mentinerii aceleasi distante intre partile
laterale ale tocului pe toata inaltimea acestuia (este recomandata utilizarea a 4 bare de reglaj).
Acum montati foaia de usa. Daca foaia de usa nu se incadreaza exact in toc, este posibila ajutarea
acesteia prin corectarea pozitiei balamalelor.

7. Cand tocul e pozitionat corespunzator in golul de zidarie, fixati partile laterale ale acestuia cu
ajutorul suruburilor utilizand gaurile deja existente in profilul tocului (figura 7).
8. Aplicati spuma profesionala de montaj intre toc si perete (figura 8). Nu folositi spuma cu
putere de expandare mare, care ar putea deforma tocul. Nu inlaturati barele de reglaj pana in
momentul in care spuma este intarita. Excesul de spuma poate fi inlaturat cu ajutorul unui cutit,
doar in momentul in care spuma s-a intarit (figura 9).
9. Dupa eliminarea barelor de reglaj, incorporati placa de reglaj aferenta tocului. Placa de reglaj
trebuie taiata la dimensiunea corespunzatoare grosimii de perete (figura 10).
10. Montati cu precizie placa de reglaj in partile verticale, respectiv in partea orizontala, folosind
suruburi (realizati in prealabil gauri de 2.5-2.8mm) (figura 11).
11. Imbinati partile verticale ale pervazului interior cu partea orizontala a acestuia (fig. 12).
Imbinati acest ansamblu cu tocul, fixandu-l de placile de reglaj, deja montate (figura 13).
12. Montati sipcile de mascare in grinzile tocului, iar apoi incorporati in canalul frezat garnitura
de cauciuc (figura 14).

