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Uşa culisantă VEKASLIDE 70 / 82
Instrucţiuni pentru o utilizare de clasă A

Deschide și închide ușa fără efort!
Știai că poți deschide și închide noua ta ușă folosind un singur deget?

Tot ce ai de făcut pentru a deschide ușa VEKASLIDE este să rotești mânerul cu 180° în jos și, grație 
sistemului VEKA, uşa este ridicată câţiva milimetri şi adusă în poziţia de culisare. Închide ușa la fel 
de ușor – împinge-o înapoi, în poziţia de închidere, şi rotește din nou mânerul cu 180° în sus. 
Astfel ușa este coborâtă din nou.

Dacă ușa ta este dotată cu un mecanism suplimentar de închidere (cilindru), trebuie întâi să-l 
deblochezi și apoi poți folosi ușa la fel de ușor. În același timp, poți aduce sistemul de culisare 
într-o poziţie blocată de aerisire foarte simplu: coboară uşa culisantă cu +/- 15 mm în faţa 
poziţiei de închidere și blochează mecanismul. Astfel el va menţine o fantă îngustă prin care aerul 
circulă în voie, dar nu și hoții (mecanismul este blocat din exterior).

VEKASLIDE culisează ușor, de aceea nu e nevoie să o forțezi. Bucură-te din plin de investiția ta și 
păstreaz-o ca în prima zi cu un singur gest – ai mereu grijă ca mânerul să fie în poziție corectă.

Când mânerul 
este orientat în 
sus, canatul este 
blocat.

Rotește mânerul 
180° în direcţia 
de deschidere.

Când mânerul este 
orientat în jos, canatul 
este în poziţia de 
culisare.

1. 2. 3. 
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Ce trebuie să știi când lași ușa în poziție de aerisire
Deși poziția de aerisire oferă protecție, ea nu îți permite să te bucuri de toate avantajele de 
clasă A. 

Canaturile deschise ale ferestrelor şi uşilor, precum şi canaturile de ferestre şi de uşi 
neblocate sau care se află în poziţii de aerisire (de exemplu poziţie basculantă), nu respectă 
cerinţele cu privire la:
• Etanşeitatea rosturilor;
• Etanşeitatea în caz de ploi torenţiale;
• Fonoizolaţie;
• Termoizolaţie;
• Protecţia împotriva efracţiei.

Instrucţiuni pentru siguranţa ta
VEKASLIDE este foarte ușor de folosit, însă pentru a te bucura în siguranță deplină de 
investiția ta, trebuie să cunoști pericolele ce pot apărea. 

Pericol de rănire cauzat de blocarea părţilor corpului în golul de deschidere între canat 
şi ramă:

• Când închizi uşa culisantă cu ridicare, evită, în toate situaţiile, zona dintre canat şi toc;

• Supraveghează copiii şi persoanele care nu dispun de capacitatea de a aprecia pericolele 
atunci când folosesc ușa.

Pericol de rănire şi producere a prejudiciilor materiale ca urmare a închiderii şi 
deschiderii necontrolate sau necorespunzătoare a canatului:

•  Ghidează treptat canatul în întreaga cursă de deplasare, până la atingerea poziţiei finale 
de închidere sau deschidere;

•  Evită închiderea necontrolată sau bruscă a canatului.

Pericol de rănire şi producere a prejudiciilor materiale prin pătrunderea de obstacole în 
golul de deschidere dintre canat şi ramă:

•  Ai grijă ca în golul de deschidere dintre canat şi ramă să nu ajungă niciun obiect.

Pericol de rănire şi producere a prejudiciilor materiale prin exercitarea de sarcini 
suplimentare la nivelul canatului:

•  Nu expune canatul uşii unei sarcini suplimentare.
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Îngrijire şi întreţinere

Curăţare corectă
Profilele din PVC au o durată lungă de viaţă și sunt uşor de curăţat. Astfel că pentru curăţarea 
uşilor este îndeajuns să folosești apă călduţă, un burete special pentru curățare și o soluţie de 
curăţare sau un detergent delicat. 

Dacă nu poți îndepărta toate impuritățile cu apă și detergent, încearcă sistemul special de 
întreţinere comercializat de partenerii VEKA. Evită pe cât posibil soluţiile abrazive şi produsele de 
curăţare de uz casnic ce conțin ingrediente agresive (alcool sau salmiac). Ele atacă şi deteriorează 
sticla, suprafaţa ramei şi garniturile. 

• După curățare, nu șterge rama de PVC pentru a o usca. Frecarea generează în cazul PVC-ului o 
încărcare electrostatică și astfel sunt atrase din nou particulele de praf. Pe de altă parte, apa şi 
detergentul delicat elimină intensitatea încărcării şi previn o nouă încărcare electrostatică.

• Montarea ușii trebuie urmată de curățarea ei, fără întârziere (în termen de până la 
4 săptămâni). Apoi îți recomandăm să cureți ușa periodic, la un interval de cel mult 
jumătate de an.

Verificarea garniturilor
Ușa ta este prevăzută cu garnituri de ultimă generație ce împiedică pătrunderea curentului de aer 
sau a apei și au o durată de viaţă foarte lungă. Pentru a le păstra mereu în cea mai bună formă, 
este indicat să le verifici periodic și să le ștergi cu apă călduță și cu o soluție delicată de curățare. 

Pentru lubrifierea garniturilor, folosește produse pe bază de silicon sau glicerină și evită-le pe cele 
care conțin ulei. 

Verifică periodic și rosturile de izolare dintre ramă și zidărie pentru a evita apariţia defecţiunilor 
cauzate de umiditate. Dacă masa de etanşare este casantă sau dacă se desprinde în vreun loc, 
aceasta trebuie înlocuită.

Întreţinerea feroneriei
Pentru ca ușa ta să rămână ca nouă mai mult timp, folosește pentru elementele mobile de blocare 
un lubrifiant fără conținut de acid sau rășină, cel puțin o dată pe an. 

Totodată, curăță periodic și zona şinelor de rulare pentru a evita depunerile de praf şi de 
impurităţi. Folosește doar soluții delicate de curățare, cu PH neutru, în formă diluată (evită 
soluţiile agresive care conţin acid).

În anumite cazuri, poate fi necesară strângerea ulterioară a şuruburilor de fixare.
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Păstrează ca nouă suprafaţa profilului 
Ține cont de câteva reguli și ușa ta VEKASLIDE va fi mereu ca în prima zi: 

• Asigură-te că uşa culisantă cu ridicare nu prezintă depuneri şi impurităţi grosiere. 
În timpul lucrărilor de construcții sau renovare, curăță cu apă impurităţile sub formă de 
tencuială sau mortar, înainte să se întărească.

• Aerisește compartimentele falţurilor şi feroneriile, mai ales în perioada de depozitare şi 
execuţie a lucrărilor de construcţii, astfel încât să nu fie expuse la umiditate.

• Asigură-te că aerul umed din încăpere nu poate pătrunde în compartimentele de 
depozitare al falţurilor și nu face condens. 

Aerisirea corespunzătoare pentru evitarea condensului
(în special pe parcursul etapei de execuţie a lucrărilor de construcţii)

• Efectuează de mai multe ori pe zi o aerisire şoc și asigură un schimb complet de aer 
(deschide larg toate ferestrele/uşile, timp de aproximativ 15 minute). Închide sistemul de 
încălzire în tot acest timp și bucură-te apoi de un climat plăcut, fără pierdere de energie.

• Aerisește periodic încăperea, mai ales atunci când este expusă unui nivel ridicat de 
umiditate (de exemplu în băi, spălătorii sau după efectuarea de lucrări de tencuire, turnare 
a şapelor sau zugrăvire).

• Ori de câte ori pleci de acasă pentru mai mult timp, asigură-te ca toate încăperile sunt 
aerisite suficient.

• În cazul obiectivelor de construcţii mai complexe, poate fi necesară elaborarea unui plan 
de aerisire.


