
Fişă technică nr.12
Element gard fix 

EurosanDOOR  



S.C. SWING TRADE S.R.L.
Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures

C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997
Capital social: 460,200 lei

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI
Nr. 108

Producătorul: SC SWING TRADE SRL
Sovata, str. Principală, nr:72-74
RO – 545500 , Jud. Mureș

Declară pe propria răspundere că produsele:
ELEMENT GARD FIX EurosanDOOR®

Pentru care această declarație face referire, sunt în deplină concordanță cu directivele UE și cu 
următoarele standarde :

UNI EN 1628:2016 , privind fabricarea portilor și a elementelor de gard

DIN EN 12604:2000, DIN EN 12605:2000, privind securitatea exploatării 
portilor și a elementelor de gard

UNI EN 16005:2012 privind securitatea exploatării portilor acționate electric

DIN EN 60204:1998-11 privind securitatea exploatării echipamentelor electrice

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către SP Technical Research 
Institute of Sweden Certification în baza raportului 0402—CPD—491646 din data de 26-10-
2009. Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele 
standardului armonizat EN 13241-1:2003. 

Declarația noastră este susținută de rezultatul testelor efectuate de către COMBI ARIALDO  
în baza raportului CERTIFICATULUI CU NUMARUL 420.050.V din data de 31-05-2010. 
Rezultatul testului arată ca produsele mai sus menționate sunt în concordanță cu cerințele 
standardului armonizat EN 13241-1:2003. 

Hegyi Sandor 
Consiliul de administrație 

01-11-2022

1. Informaţii despre producători:



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma   SWING TRADE SRL , cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures, 
tel/fax: 0265-570320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26-690- 1997

declaram pe propria raspundere , conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului
nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol 
viata, sanatatea , securitatea muncii, si nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in 
conformitate cu 

2006/42/CE

SI 

SR EN 13241-1:2003+A1:2011 

EN 16034

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborata in conformitate cu cerintele 

urmatoarelor normative pentru poarta și elemente gard fix EurosanDOOR

DOCUMENT TITLU

OG 21/21-08-1992 Protectia Consumatorului

Legea 608/2001 Evaluarea conformitatii produselor

H.G. Nr. 622 / 21-04-
2004

Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru 
constructii

OUG nr 200 /9-11-2000 Clasificarea , etichetarea,si ambalarea substantelor si preparatelor chimice

H.G. Nr 1022/2002 Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea
,securitatea muncii si protectia mediului

SR EN ISO/CEI
17050/2005/1.2. Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor

Legea 449/12-11-2003 Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

1/11/2022

SWING TRADE SRL
Director General

Hegyi Sandor



S.C. SWING TRADE S.R.L.
J 26/690/1997 , CUI: RO 9866443

Sediu: SOVATA, Str. Principala 72-74, jud. MS,Tel./Fax: 
0265/ 570.320                                                                                

BCR Sovata RO35 RNCB 0192 0154 5619 0001
www.eurosandoor.ro, usidegarajmures.ro

e-mail: swingtrade2003@yahoo.com, 
swingtrademarketing@yahoo.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE    

Societatea comerciala SWING TRADE SRL, cu sediul in Sovata, str. Principala, nr. 72-74, Jud. Mures, 
tel/fax: 0265/570-320, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 26/690/1997, CIF: RO 9866443,
declaram pe propria raspundere conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr.1.022/2002 privind
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia
mediului, ca produsele si serviciile noastre nu pun in pericol viata, sanatatea , securitatea muncii, si nu produc
impact negativ asupra mediului.

ACCESORIILE PENTRU PORȚI ȘI FERONERIE, sunt conform cu: Standardele Sistemului de 
Management al Calității care îndeplinește cerințele următorului standard: ISO 9001:2000   

Prezenta Declaratie de Conformitate este elaborata in conformitate cu cerintele urmatoarelor normative:

DOCUMENT TITLU

OG 21/21-08-1992 Protectia Consumatorului

Legea 608/2001 Evaluarea conformitatii produselor

H.G. Nr. 622 / 21-04-2004 Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

H.G. Nr 1022/2002
Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea, 
securitatea muncii si protectia mediului

CERTIFICATO N. 12479/05/S Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor

Legea 449/12-11-2003 Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

S.C. SWING TRADE S.R.L.                
Director General      

Hegyi Sandor



FIȘĂ TEHNICĂ
Element gard fix
EurosanDOOR®

Denumirea produsului și Element gard fix
caracteristici
Marcă EurosanDOOR ® 

Dimensiune (min.)                        Lățime 1500 mm x Înălțime 700 mm

Dimensiune (max.)                       Lățime 3000 mm x Înălțime 1500 mm

Țeava rectangulară folosită la cadru 60x40 mm, 80x40 mm, 100x50 mm

Țeava rectangulară folosită 25x25 mm, 30x30 mm, 60x40 mm 
pentru bare verticale

Țeava rectangulară folosită 40x20 mm, 80x40 mm
pentru bare orizontale

Țeava rectangulară folosită 40x40 mm, 60x60 mm 
la corniere (platbandă)

Învelișuri țeavă rectangulară, tablă cutată, plasă,
panouri sandwich, scândură, aluminiu, 
tip jaluzea, WPC (lemn compozit), 
tablă tăiată cu laser.

Distanța între bare metalice         4-10 cm
Distanța între scânduri      5-11 cm

Garanție 2 ani cu respectarea condițiilor de utilizare
a produsului



Tip de înveliș:                               scândură (orizontală / verticală)

țeavă rectangulară (orizontală / verticală)

panouri – culorile: alb, maro, gri, antracit,
roșu, albastru, stejar auriu, mahon, 
wenge, nuc, antracit sandgrain

(opțional se poate vopsi la orice culoare)

plasă tip heras

tablă cutată

aluminiu (orizontală / verticală)

WPC -lemn compozit (orizontală/verticală)

Vopsire (din gama RAL):             prin pulverizare sau în câmp electrostatic

Grunduire: da

Zincare: opțional

2. Denumirea produsului și caracteristici generale



3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE:
Elementul gard fix este fixată de stâlpul de susținere al acesteia prin înșurubare
Fiecare gard are 2 stâlpi de susținere .
Învelișul gardului poate să fie din mai multe materiale, țeavă rectangulară, plasă sudată,
tablă cutată, lemn, elemente de fier forjat, panou tip sandwich, plexiglass sau altele
toate fiind montate într-un cadru solid din țeavă rectangulară, care formează efectiv 
cadrul gardului.

Lucrările de întreţinere şi verificările simple, care pot fi efectuate
chiar şi de Dvs.

Verificarea tuturor şuruburilor şi piuliţelor în cadrul gardului şi, în cazul dat, strângerea
lor.
Verificarea cadrului din țeavă rectangulară . În cazul deteriorării sau deformării acesteia
luați legătura cu societatea de întreţinere.

Curăţirea suprafeței de gard (în funcție de aceasta)
Suprafaţa exterioară. Spălați uşor suprafața gardului cu apă şi săpun neutru, de 

exemplu săpun de maşină. La urmă clătiţi foarte bine cu un furtun de grădină. Evitați
curățătorii abrazivi și detergenții puternici!

Curăţirea suprafeței de poartă. Țeava, panourile tip sandwich, tablă cutată , plasa
sudată pot fi curăţate cu apă şi săpun. Pentru îndepărtarea impurităţilor folosiţi o cârpă
moale. Curăţarea uscată afectează acest tip de suprafață ! Profilurile de aluminiu trebuie să
fie curăţate cu substanţa speciala acestuia. 
În cazul lemnului se tratează corespunzător acestuia.

TOATE PROBLEMELE ŞI INFORMAŢIILE NETRATATE SUFICIENT ÎN INSTRUCŢIUNILE 
PREZENTE, POT FI CLARIFICATE CU FURNIZORUL. 

DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :
LOVIREA GARDULUI SAU A UNOR PĂRȚI DIN ANSAMBLUL ACESTEIA CU UN AUTOTURISM ,
MOTOSTIVUITOR SAU ALTELE CARE POT PROVOCA DETERIORĂRI, CARE NECESITĂ
SCHIMBĂRI ALE PRODUSULUI.
PENTRU ACESTE SITUAȚII DEPLASAREA ȘI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA 

COST DE CĂTRE FIRMA SWING TRADE , CONFORM DEVIZULUI ÎNTOCMIT DUPĂ

EFECTUAREA CONSTATĂRII.

Furnizorul, partenerul de întreţinere şi de exploatare a porții Dvs.:

FABRICA DE UȘI DE GARAJ ȘI PORȚI 

Adresă: Loc: Sovata, Jud: Mureș, str: Principală, nr: 72-74

Email: swingtrade2003@yahoo.com

Web: www.eurosandoor.ro



4. DESEN TEHNIC :

Gard fix cu bare orizontale

Gard fix cu bare verticale

5. ACCESORII :

Clemă pentru fixare gard cu 
șurub autoforant

Capace pentru stâlpi




