




Trapele de vizitare reprezintă un 
accesoriu indispensabil sistemului de 
finisaj uscat (gips carton), care oferă 
proiectanţilor şi constructorilor o mai 
mare libertate de gestionare a spaţiilor, 
prin îmbinarea funcţionalităţii, carac-
terului estetic şi facilităţii de întreţinere.

Trapele de vizitare cu carcasă din 
aluminiu şi cu placă de gips carton, 
accesibile chiar şi în modul etanş, 
ermetice împotriva aerului sau prafului, 
pot fi perfect încorporate în perete, prin 
plăci, dar şi în plafoanele moderne.

Sistemul de închidere şi sistemul de 
fixare aproape invizibile la instalare, 
conferă trapelor de vizitare soluţia 
potrivită pentru orice exigenţă de 
instalare.

Spaţiul format între planşeul brut al 
unei construcţii şi plafonul final sau 
între structura pereţilor şi cea de gips-
carton, poate reprezenta o locaţie 
adecvată a traseului tehnic. Pentru a 
avea acces la aceste instalaţii, din 
considerente de întreţinere şi reparaţii, 
se recomandă instalarea trapelor de 
vizitare.

Inspection hatches represent an 
indispensable accesory for the dy 
finishing system (plaster-cardboard), 
which offers to designers and 
constructors a greater liberty to 
manage spaces, by mixing functi-
onality, esthetical character and 
maintenance facility.

Inspection hatches with alluminium 
casing, with plaster-cardboard pane, 
accessible even in the sealed mode, 
hermetical against air or dust, can be 
perfectly incorporated into walls, by 
panes, and also in modern ceilings.

The closing system and the restraint 
system, almost invisible when 
assembling, offer inspection hatches 
the right solution for any assembly 
exigency.

The space formed between the raw 
bridging of a construction and the final 
ceiling or between the structure of the 
walls and that of the plaster-cardboard 
structure may represent an adequate 
location of the technical layout. In order 
to have access to these installations, 
because of maintenance and repairing 
considerations, the assembly of 
inspection hatches is recommended.
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cu clic, reglabile. Cele două rame ale 

uşiţei, pentru a evita posibile incidente.





Montajul ramei se efectuează cu 
holşuruburi autofiletante de 25mm.
La fixarea pe perete, dispozitivul de 
acces (uşiţa) trebuie să fie mereu 
orientat către plafon, iar arcul de 
susţinere trebuie eliminat.
Înainte de vopsire se recomandă 
protejarea la interior şi la exterior a 
îmbinărilor dintre dispozitivul de acces 
(uşiţa) şi rama trapei, cu hârtie auto-
adezivă sau curăţarea imediată.
Pentru a nu compromite alinierea 
dispozitivelor de închidere cu clic, nu 
trebuie inversate sau schimbate între 
ele uşiţele trapelor.
La cerere, există cârlige de încastrare 
care permit sprijinirea trapelor înainte 
de montarea straturilor de gips carton.
Măsurile indicate sunt obţinute din 
spaţiul util rămas între profilele de tavan 
de 50/27 montate la interax de 
300/400/500/600mm.

The assembly of the frame is made with 
25mm self-drilling screws.
When assembling on the wall, the 
access device (the little door) must 
always face the ceiling, and the support 
spring must be eliminated.
Before applying paint, it is reco-
mmended that you protect the inside 
and outside of the joints between the 
access device (the little door) and the 
hatch frame, with self-adhesive paper 
or immediate cleaning.
In  order not to compromise the 
alignement of the click closing devices,  
the doors of several hatches must not 
be inverted or charged between 
themselves.
On request, there are restraint hooks 
that allow the bracing of the hatches 
before assembling the plaster-
cardboard panes.
The dimensions indicated are obtained 
from the net space remaining between 
the ceiling profiles of 50/27 assembled 
at the interaxle of 300/400/500/600.
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