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                                    Rulouri Exterioare Aplicate 

Masuratorile pentru montajul rulourilor 
exterioare aplicate pe fereastra 
In cazul aplicarii pe geam se masoara din punctul de 
imbinare dintre glaf si tocul geamului. Masuratoarea se face 
in 2 puncte atat pentru inaltime cat si pentru latime (fig. 1 ), 
alegand dimensiunea cea mai mica. 
 

Masuratorile pentru montajul ruloului aplicat 
pe perete. 
La montajul pe perete a ruloului se masoara din muchia 
glafului in cele trei puncte, alegand dimensiunea maxima, la 
care se adauga 2 x 6.00 cm pe latime (latimea ghidajelor) iar 
pe inaltime se adauga + dimensiunea casetei corespunzator 
inaltimii. 
Atentie: 
Se noteaza parte deschiderii privit din interior spre exterior. 

Etapele montajului... 
Prima data se executa gaurile de prindere in ghidajele 
de culisare.Gaurile se executa cu un burghiu de 4 mm si 
se face dintr-o parte in alta a profilului de ghidare la 
aproximativ 10 cm fata de capatul acestuia, pe ambele 
parti. Se executa si la mijloc o perforare daca sina de 
ghidare depaseste lungimea de 1.3 m.Pe partea 
exterioara se mareste gaura cu un burghiu de 10 mm ( 
pentru a intra prelungitorul de la autofiletanta ). 
Se masoara axul gaurii de unde iese snurul/panglica 
pentru actionare ( pe coltul casetei ) si se traseaza un punct 
pe tamplarie/perete ( obligatoriu masuratori identice ca si pe 

caseta,de unde iese snurul/panglica),Se patrunde cu un 
burghiu de 8 mm dupa care se largeste gaura cu un 
burghiu 12 mm pentru a intra cu usurinta arcul de 
trecere pentru snur/panglica. 
Se introduce caseta in sinele de ghidaj, iar pe spatele 
casetei (la imbinarea cu ghidajele laterale ) se executa o gaura 
de 4 mm pentru a introduce un popnit.Acesta este 
necesar pentru prinderea ghidajelor de caseta. 
Se introduce ruloul la locul potrivit si se verifica cu un 
boloboc pentru a se monta corect. In gaurile de la 
ghidaje se insurubeaza holsuruburi (de preferinta de 35 

mm).Inainte de a se monta tabachera se verifica cursa 
ruloului, iar la final se introduc dopurile de montaj. 
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