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GALEX PRACTIK
Categoria de sisteme pentru 
închideri de dressing-uri și 
dulapuri care oferă soluţii de 
calitate la preţuri fără concurenţă.
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De nevoile noastre de depozitare: 
deschidem o listă, încercăm să identi-
ficăm ce dorim să depozităm şi facem 
o schiţă pentru a realiza de cât spaţiu 
avem nevoie;

Sistemul de deschidere al uşilor: bala-
male, uşi pliante (frânte), uşi glisante;

Estetica, dată în principal de design-ul 
uşilor.

Întotdeauna vom avea nevoi mai mari 
decât spaţiul disponibil. Nu trebuie să 
fim frustaţi doarece există destule 
soluţii pentru ca într-un asemenea 
dulap să intre “o casă întreagă”.
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DE CE TREBUIE SĂ ŢINEM 
CONT ATUNCI CÂND ALEGEM 
UN DRESSING?

ORGANIZAREA 
DRESSING-ULUI

Este foarte important să valorificăm 
cât mai mult spaţiul din dulap fără 
să lăsăm zone nefolosite.

Dacă veţi citi cu atenţie sfaturile din 
această broşură vă veţi îndeplini 
obiectivul şi veţi fi mulţumiţi.

Accesoriile interioare pentru dressing 
ne ajută să depozităm cât mai bine 
lucrurile, să le păstrăm la îndemână 
fără a ocupa prea mult spaţiu.

Pentru a găsi soluţia potrivită pentru 
dvs. puteţi îmbina folosirea diverselor 
accesorii. Cel mai indicat în organiza-
rea unui dressing este să începem cu 
hainele pentru a putea vedea spaţiul 
pe care acestea îl ocupă şi pentru a ne 
da seama cât loc mai rămâne şi 
pentru celălalte lucruri.
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cât mai mult spaţiul din dulap fără 
să lăsăm zone nefolosite.

Daca veţi citi cu atenţie sfaturile din 
această broşură vă veţi îndeplini 
obiectivul şi veţi fi mulţumiti.

Accesoriile interioare pentru dressing 
ne ajută să depozităm cât mai bine 
lucrurile, să le păstrăm la îndemână 
fără a ocupa prea mult spaţiu.
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Atunci când nu avem buget suficient şi 
alegem soluţia poliţelor în partea supe-
rioară folosim pentru acestea circa o 
pătrime din înalţime, adică aprox. 60cm. 

Trebuie ştiut că o poliţă de pal are nevoie 
de reazeme la maxim 80-90 cm în funcţie 
de ce punem pe ea, iar bara de haine 
poate fi mai lungă. Când bara de haine 
se încarcă cu haine mari, aceasta trebuie 
susţinută intermediar.

O altă modalitate de depozitare a 
pantalonilor şi a fustelor este folosirea 
suporturilor speciale pentru organizarea 
dressing-urilor. 

Încălţămintea ocupă destul de mult loc 
ca şi volum într-un dulap şi de aceea 
trebuie organizată foarte bine. 

Dacă până acum credeaţi că este greu să 
depozitaţi pantofii, acum găsiţi o varietate 
de metode: suporturi extensibile,   
extractibile, reglabile pentru pantofi.

Un alt obiect care trebuie depozitat în 
dressing sunt genţile. Ele pot fi introduse 
în săculeţi şi aşezate pe poliţe sau în 
sertare cu compartimentări. 

Ciorapii, lenjeria intimă, căciulile, fularele, 
mănuşile pot fi aranjate separat cu  
ajutorul sertarelor sau pot fi organizate 
în coşuri de haine. 

Accesorii precum bijuterii, ochelari de 
soare, portofele, bentiţe, clame de păr, 
eşarfe, curele, se pot aranja în sertare cu 
compartimentări. Toate sunt aranjate şi 
la vedere, astfel încât veţi alege mai uşor 
accesoriile potrivite pentru ţinuta 
dumneavoastră.

Curelele, cravatele, eşarfele pot fi 
depozitate şi cu ajutorul suporturilor 
special create pentru acestea.

www.gelutrade.com
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Investiţi de la început 
într-un lift pentru haine de 
calitate – nu numai că 
acesta este mult mai fiabil 
şi silentios, dar nu riscaţi să 
vă pătaţi hainele cu ulei.

În general, partea de sus a unui dulap 
este destinată hainelor care fac schimbul 
de sezon. De asemenea acolo mai pot fi 
depozitate obiecte care se folosesc doar 
de câteva ori pe an şi anume genţi mari, 
geamantane, cutii, etc. Aici dulapul are 
nevoie de poliţe pentru folosirea cât mai 
judicioasă a volumelor. 

În situaţia în care avem nevoie de partea 
de sus pentru utilizare curentă, putem 
face o depozitare de costume pentru 
ambele sexe. Trebuie să folosim însă 
liftul pentru haine care printr-o manevră 
foarte simplă poate coborî obiectul până 
la o înălţime comodă.

Dedesubt, într-un volum care cuprinde 
trei pătrimi din dulap ca şi înălţime (circa 
1,80m) putem folosi o bară de haine pe 
care vom pune umeraşe cu tot ceea ce 
dorim. Bara de haine se fixează la o 
distanţă de circa 8-10 cm de poliţa de 
sus pentru a se putea scoate comod 
umeraşul.

Pe bara de haine putem agăţa umeraşe 
cu cămăşi, tricouri, pulovere, sacouri, 
fuste, pantaloni, geci, etc. 
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O uşă normală are circa 90cm-1m 
lăţime şi înălţime de circa 2,5m iar 
greutate de 30-35kg.

După dimensiunile şi greutatea uşii. 
Fiecare sistem are nişte limite. Nu 
depăşiţi niciodată aceste limite 
pentru că veţi avea probleme.

Dacă depăşiţi lăţimea de 1,1m-1,2m 
va trebui să apelaţi la un sistem 
special sau să acceptaţi un anumit tip 
de panou pentru uşă.

Întrebăm producătorul despre 
calitatea rotilelor de glisare şi de 
ghidare. Un sistem este garanţia unei 
mişcări line şi silenţioase, dar şi a 
unei durate lungi de viaţă.

Cu cât uşa este mai uşoară cu atât 
închiderea/deschiderea este mai 
plăcută şi mai facilă.

Indiferent ce design alegem pentru rame 
şi în special pentru mânerul vertical, 
avem grijă ca acesta sa fie cât mai rigid.
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Cea mai utilizată modalitate de închi-
dere a dulapului este uşa glisantă atât 
ca şi comoditate, ergonomie, dar mai 
ales pentru că oferă o multitudine de 
variante pentru design.

CUM ÎNCHIDEM 
DULAPUL?

Uşa de dressing va avea o 
durată de viaţă lungă dacă:
sistemul ales este fiabil şi de 
calitate
uşa este dimensionată corect 
(are dimensiunile şi greutatea 
corectă)
sistemul este montat corect

CUM ALEGEM SISTEMUL 
PENTRU UŞILE GLISANTE?

Adesea uşile glisante sunt echipate 
cu perii. Existenţa periei nu 
impiedică praful să intre deoarece 
uşile nu se închid perfect în partea 
de jos (sau în partea de sus - şina). 
Şinele trebuie sa fie mereu curate şi 
desprăfuite. Periodic se şterg cu o 
cârpă umedă.

Existenţa prafului în dulap ţine de 
starea de curăţenie a încăperii. 

Dulapul trebuie curăţat periodic şi la 
interior ca orice alt mobilier.
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Împletituri fibre naturale (rattan,bam-
bus,tapete)

Pentru a crea un dulap spectaculos şi 
pentru a vă individualiza dressing-ul 
puteţi alege dintr-o varietate de 
materiale. 

Aici producătorul sau arhitectul au un 
rol important, tineţi cont de sfatul 
acestora!

MATERIALE FOLOSITE 
PENTRU UŞILE 
GLISANTE
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Nu vă limitaţi exclusiv la pal, folosirea 
traverselor orizontale ale sistemului 
va permite inserarea unor fâşii de 
materiale de impact.

Folii HPL

Sticlă colorată şi sticlă printată:

Folii decorative

- şine orizontale plate cu spaţii mici 
între uşi (2, 3, 4,6 ml)

- gamă dimensională variată pentru a 
acoperi orice situaţie dar şi pentru a 
“croi” uşa cât mai optim

- amortizare la închiderea uşii în 
funcţie de greutate/dimensiune

- accesorii complementare la preţuri 
competitive (colant de securizare şi 
profile de stabilizare pentru uşi mari 
de sticlă, perii)

- accesorii pentru dressing diverse, 
gamele Practik şi Optim

- calitate ridicată a glisării (lină şi 
silenţioasă) datorită rotilelor de 
teflon cu rulment

- profile verticale mâner cu fome 
definite, perfect ergonomice 
(moderne, dar şi comod de tras)

- profile verticale închise, rigide ce 
permit dimensiuni de uşi de până 
la 2.9m înălţime (2.5, 2.7, 2.9 m)

Sisteme pentru uşi glisante în 
ramă, simple, fiabile, versatile şi 
facil de pus în operă la un preţ 
imbatabil = PRACTIK.

10

GALEX PRACTIK - 
GALAXIA 
DRESSINGURILOR



GALEX PRACTIK 
TREND ALUMINIU
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Un profil închis care asigură rigidi-
tatea necesară uşii. Locaş de mâner 
discret, dar şi comod de tras.

Disponibil şi în varianta pentru 18mm 
(cu garnituri de compensare pentru 
sticlă) şi de 10mm (garnitură de com-
pensare pentru 4mm).

Profilele verticale pentru 2.5m, 2.7m 
si 2.9m iar şinele de 2,3,4,6 m.

Finisaj de bază aluminiu eloxat. Uşor 
de prelucrat: tăiere simplă la 90° fără 
găuriri.
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Şină superioară3 Şină inferioară4
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Profil vertical1

Cod

Lungime

14510PM 1403PM

aluminiu eloxat aluminiu eloxat

Profil intermediar H5

Profil orizontal2

151PM

10mm

2.5m,2.7m,2.9m 2.5m,2.7m,2.9m

18mm

2m  2m, 3m

154PM

Rolă superioară/inferioară6/7

Culoare

Cod 112PM

aluminiu eloxatCuloare

Interior ușă

Cod

Lungime

aluminiu eloxat aluminiu eloxat

10mm 18mm

Culoare

Interior ușă

Cod

Lungime

aluminiu eloxat aluminiu eloxat

10mm 18mm

Culoare

Interior ușă

Lungime

10/18mmInterior ușă
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2m, 3m, 4m, 6m

Cod 135PM

aluminiu eloxatCuloare

Lungime

10/18mmInterior ușă

2m, 3m, 4m, 6m

1582PM 1589PM

 2m, 3m  2m, 3m

Cod 1655 179



Şină superioară3 Şină inferioară4
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Profil vertical1

Cod

Lungime

14510W 1430W

wenge wenge

Profil intermediar H5

Profil orizontal2

151W

10 mm

2.5m 2.5m

18 mm

3m 3m

154W

Culoare

Cod 112PW

wengeCuloare

Interior ușă

Cod

Lungime

wenge wenge

10 mm 18 mm

Culoare

Interior ușă

Cod

Lungime

wenge wenge

10 mm 18 mm

Culoare

Interior ușă

Lungime

10/18 mmInterior ușă
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2m, 3m, 4m

Cod 139W

wengeCuloare

Lungime

10/18 mmInterior ușă

2m, 3m, 4m

1582W 1589W

3m 3m

Cod 1655 179

Rolă superioară/inferioară6/7
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GALEX PRACTIK 
TREND ÎNFOLIAT
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În mod curent pe stoc este 
disponibilă culoarea wenge, dar 
producătorii de mobilier pot accesa 
la cerere şi celelalte nuanţe. Sunt adesea situaţiile când aluminiul 

natur (eloxat sau altă nuanţă) nu se 
ridică la nivelul de rafinament cerut 
de lucrare.

Pentru prima dată un sistem de 
glisare cu profile cu alt finisaj este 
disponibil la un preţ foarte apropiat de 
aluminiu.

Stejar, pin, cireş, fag, wenge, etc sunt 
finisaje disponibile atât pe profilul de 
10mm, cât şi pentru cel de 18mm.

Se combină foarte bine cu pal-ul cu 
structuri de lemn, rattan, bambus, 
furnir, etc. 



Şină superioară3 Şină inferioară4
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Profil vertical1

Cod

Lungime

14510RB

stejar

Profil intermediar H5

Profil orizontal2

10mm

2.7m

Culoare

Cod 112RB

stejarCuloare

Interior ușă

Cod

Lungime

151RB

stejar

10mm

3m

Culoare

Interior ușă

Cod

Lungime

stejar

10mm

Culoare

Interior ușă

Lungime

10mmInterior ușă
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2m, 3m, 4m

Cod 139RB

stejarCuloare

Lungime

10mmInterior ușă

2m, 3m, 4m

1582RB

3m

Cod 1655 179

Rolă superioară/inferioară6/7
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GALEX PRACTIK 
TREND FURNIR
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Culori disponibile pentru furnir: 
stejar, cireș, pin, fag, wenge, 
nuc, sapely, mukaly, etc.

Profilele din aluminiu sunt înfoliate cu 
furnir flexibil de calitate ridicată. La fel 
şi şinele. Se pot realiza uşi cu acelaşi 
finisaj atât pentru ramă, cât şi pentru 
tăblie. Tăblia poate fi realizată din pal 
sau mdf furniruit şi se finisează în 
acelaşi timp cu profilul. Rezultă uşi 
late sau înalte, uşoare, robuste, cu 
finisaje de lemn.

 A dispărut şi coşmarul producătorului 
de mobilier de lemn: uşile nu se mai 
curbează. Atât profilele cât şi tăbliile 
pot fi băiţuite şi lăcuite de către 
producătorul de mobilier. 

Ţine numai de imaginaţia dvs să 
alegeţi culoarea potrivită. 

Galex Practik Funir este disponibil 
doar pentru 10mm, iar pe stoc găsiţi 
finisajul cu furnirul stejar.
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GALEX PRACTIK 
MINIMALIST
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Rama alcătuită din profile verticale, 
orizontale şi profile intermediare, are 
peste tot aceeaşi lăţime. Preferată de 
arhitecţi, designeri pentru dressing-uri 
moderne, dar mai ales pentru uşi din 
oglindă sau sticlă. 

Deşi minim ca lăţime, profilul vertical 
are o zonă minusculă care permite 
manipularea eficientă. Este disponibil 
numai pentru 10mm cu reducţie cu 
garnitură sau profil mdf de 6mm până 
la grosimea de 4mm.

Funcţionează pe aceleaşi role şi 
cu aceeaşi şină ca profilele Trend. 
Pentru uşile de lăţimi mari sau 
pentru cele de sticlă transparentă 
sau translucentă este indicată 
folosirea profilului inferior.

Profilul minimalist: robust pe interior, 
minimalist pe exterior

Rolă superioară/inferioară8/9

Cod 1655 179
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Şină superioară3 Şină inferioară4

6

Profil vertical1

Profil intermediar H5

Profil orizontal2

Profil rigidizare 20x2mm

Profil inferior7

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

3mC210PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

 2m, 3m1582PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

3m157PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

2m,3m,4m,6m112PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

2m,3m,4m,6m135PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

2.7mC110PM

Cod Interior ușă

10mm

Culoare

aluminiu eloxat

Lungime

 2m, 3m151PM



Stopper

Profilele Trend Color sunt disponibile 
în orice culoare din paletarul RAL, la 
comandă, mat sau lucios. La fel şi 
șinele.

Acum puteți contura color ușa dulapu-
lui sau puteți crea o bombonică de 
dulap în culoarea dorită de 
dumneavoastră.

Prelucrarea cromatică o poate face 
producătorul, fapt ce îi va permite să își 
individualizeze în totalitate produsul.

Doriți o ușă roz? Profile roz, mdf 
lucios roz, sticlă vopsită sau 
printată roz...Și așa mai departe.
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GALEX PRACTIK 
TREND COLOR

15891z
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ACCESORII PENTRU 
SISTEMELE GALEX PRACTIK

Cod Denumire

Amortizor uşă 25kg

Stopper

160 25

Amortizor uşă 40kg160 40

Cod Denumire

Amortizor uşă 60kg160 60

Cod Denumire

163

Cod Denumire

Perie antipraf 7x6mmP16060

15891Garnitură transparentă 10 la 4mm

Cod Denumire

1586

Cod Denumire

Garnitură  transparentă  18 la 4mm

Colant incolor securizare geam

Cod Denumire

21004

Cod Denumire

Garnitură MDF4mm Minimalist491



Cod Caracteristici Finisaj

Suport 11 cravate

90x465mm crom lucios90845

Cod Caracteristici Finisaj

Suport 11 curele

125x450 crom90846

Cod Caracteristici Finisaj

Suport umeraş

300,350,400,450mm crom luciosUM

Cod Caracteristici Finisaj

Lift pentru haine

portanta 10kg aluminiuLIFT10

GAMA OPTIM
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Cod Caracteristici Finisaj Cod Caracteristici Finisaj

Suport pantaloni extractibil

pt. 9,13,16 pantaloni crom lucios9079960

Suport pantofi extensibil

Pantofar cu un rând Suport cravate fix

aluminiu

aluminiu

48-83

83-113

480-830 mm

Cod Finisaj Cod Caracteristici Finisaj

plastic alb42473 nichelat lucios48890 lungime 300mm

830-1130mm

ACCESORII PENTRU 
DRESSING

Suport extensibil 8 pantaloni

Cod

330x445x85mm crom lucios

Caracteristici Finisaj

61

Cod Caracteristici Finisaj

Cod Caracteristici Finisaj

Suport fix pentru pantofi

corp800/900mm crom62S

Suport extensibil pantofi

reglabil 50-80cm crom lucios65Z

Cod Caracteristici Finisaj

Coş pentru rufe

523x475x100mm cromCOS 100

523x475x200mm cromCOS 200

GAMA PRACTIK
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Cod Caracteristici Finisaj

Suport umeraşe

180x85x490mm aluminiuAAE

Cod Caracteristici Finisaj

Suport extractibil haine

589x295x334mm aluminiuACL2

789x295x334mm aluminiuACL3

Cod Caracteristici Finisaj

Lift pentru haine

portanță 10kg aluminiuLift 500

portanță 15kg aluminiuLift 700

portanță 20kg aluminiuSuperlift 151

Cod Caracteristici Finisaj

Cod Caracteristici Finisaj

Rama AT

Extensibilă 55-69mm aluminiuAT55/69

Extensibilă 69-83mm aluminiuAT69/83

Extensibilă 83-97mm aluminiuAT83/97
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Suport 8 pantaloni pentru rama AT

480X75X520mm crom luciosAPP46

Cod Caracteristici Finisaj

lățime 400mm crom lucios AS48

Cod Caracteristici Finisaj Cod Caracteristici Finisaj

Suport pantofi pentru rama AT

Suport pentru cravate/curele

70x255mm crom lucios70662

Suport pentru cravate/curele

aluminiuAPCLALGS 100x150x500mm

*suporții sunt disponibili numai cu rama AT*suporții sunt disponibili numai cu rama AT
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GALEX PRACTIK 
LIGHTING

O bandă cu led-uri specială este 
introdusă într-un profil de aluminiu cu 
difuzor ce poate străbate atât polițele 
orizontale, cât și plăcile verticale ale 
dulapului. Deoarece profilul se 
introduce într-o frezare în interiorul 
plăcilor putem să realizăm orice traseu 
dorim.

Sistemul dispune de conectori, senzori, 
transformator. Consumă extrem de 
puțin, nu este deloc periculos şi 
iluminează suficient interiorul.

Sistemul Rollflex

Cea mai simplă și ușor de folosit este 
cea alimentată cu baterii. Are o 
autonomie extrem de mare și nu 
necesită fire și cuplarea la tensiune.

Bara cu lumina LED

Este soluția cea mai simplă pentru un 
iluminat de consum mic şi fără probleme 
în interior. Pot funcţiona împreună cu 
un întrerupător sau cu un senzor.

Spoturi cu LED-uri

DRESSING-UL TĂU ESTE 
UN MIC UNIVERS!
De aceea este mai bine să fie lumi-
nat şi luminos. Ai la  îndemână 
multe posibilități, noi ți le indicăm 
pe cele mai rezonabile!



Fronturi pentru mobilier

Mânere şi butoniSertare şi organizatoare

Coşuri de gunoi şi separatoare Plinte, înălţătoare, picioare, sisteme 
pentru iluminat

Coşuri şi coloane inox

www.gelutrade.com

SOLUŢII ECONOMICE 
COMPLETE!

CEL MAI COMPLET GHID 
PENTRU CONSTRUCŢIA 
BUCĂTĂRIEI

În curând şi tipărit:
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În schiţa de mai jos este figurat 
interiorul (golul) unui dulap.

Calcul panou uşă (în funcţie de câte 
uşi are dulapul: 2,3,4 uşi):

Calculul profilelor pleacă de la 
stabilirea întâi a dimensiunilor 
panourilor de interior ale uşii, în 
funcţie de numărul de uşi dorite.

Calcul înălţime panou (D):
D=H-30mm pentru uşa fără amortizor
D=H-40mm pentru uşa cu amortizor

Calcul profile sistem:
Dimensiune profil vertical=D+2mm
Dimensiune profil orizontal/de 
divizare=L-23mm

2 uşi
2

A-50mm

Lăţime 
panou  (L)

Profil
10mm

Profil
18mm

2
A-50mm

3
A-60mm

(A) Lăţimea dulapului

H
 (î

nă
lţi

m
e)

3
A-60mm

4
A-70mm

4
A-70mm

3 uşi

4 uşi

D

L


