PRODUCĂTOR DE
UȘI ȘI SCĂRI INTERIOR DIN LEMN,
TÂMPLĂRIE EXTERIOR DIN LEMN
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PROVA DESIGN

CUPRINS

DESPRE NOI
Producem si vindem usi interioare din lemn pentru constructii civile si industriale. Oferim o gama variata de modele din materiale si finisaje diferite, intr-o gama dimensionala
la cererea clientului. Usile sunt echipate cu tocuri, captuseli cat grosimea zidului si pervazuri pe ambele parti, rezultand unitati complexe. Tocurile de usa sunt fabricate din
materiale pe baza din lemn masiv din brad. Echiparea foilor de usi se face cu lemn din
brad masiv, furniruit pe ambele parti cu doua straturi de furnir.
Asiguram masuratori si montaj cu echipe specializate.Garantia este de 24 de luni.
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Contact :
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+40 755 065 361
+40 742 023 024
+40 726 237 790
Email : contact@provadesign.ro
Website : https://www.provadesign.ro
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UȘI INTERIOR
Ușile din lemn pentru interior aduc o notă de distincție locuinței deoarece lemnul, pe lângă aspectul elegant
pe care îl prezintă, oferă multiple posibilități de modelare și design. Acestea sunt disponibile pe diferite
variante și vin în întâmpinarea celor mai exigente cerințe in domeniul amenajărilor interioare.
Daca va place designul simplu si frumusetea lemnului natural, o sa indragesti colectiile noastre de usi de
interior cu furnir. Fabricate din lemn natural, aceste usi elegante vor ramane frumoase in orice situatie de-a
lungul timpului.
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UȘI CELULARE
Ușile celulare de interior sunt cel mai popular uși folosite. Construite pe montanți din lemn de rășinoase înveliți cu panel MDF pentru
durabilitate în timp, au un interior din tăblie de fagure de stabilizare pentru izolare fonică și termică și finisaj structurat din FURNIR
NATURAL DE STEJAR.
TOCURILE sunt realizate din lemn de brad cu pervazuri pe ambele părți și furniruite cu furnir natual de stejar.
Tocurile sunte reglabile și se realizează după grosimea zidului.
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DECUPAJE UȘI CELULARE
Usile celulare se pot utiliza in cladiri de birouri, spatii comerciale, locuinte private. Ele au ca scop compartimentarea incaperilor. In momentul in care achizitionam o usa celulara trebuie sa tinem cont de latimea si inaltimea spatiului in care va fi montata.
Ușile celulare au deschideri catre dreapta sau stanga, in functie de preferintele clientului. Pentru o incapere mai luminoasa este indicat
achizitionarea unei usi decupate. Se gasesc intr-o varietate de forme si au un design modern.
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UȘI DIN LEMN
STRATIFICAT

Usile din lemn masiv stratificat sunt o alegere buna deoarece intrunesc
traditia in arta de prelucrare a lemnului cu eleganta, confortul, calitatea
si design-ul, precum si robustete si fiabilitate in timp. Toate produsele
noastre sunt facute din elemente naturale, incepand de la lemnul pe
care il folosim si continuand cu baiturile si lacurile aplicate.

GAMA LADY

GAMA
ASTRA
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UȘI DIN MDF
VOPSITE RAL
Vopsirea MDF-ului, folosind paletarul RAL, permite accesarea unui numar deosebit de mare de
culori, Mai permite utilizarea unor placi suport de grosimi variabile, lucru important in design. Toata
suprafetele aceleasi placi pot avea acelasi finisaj (nu se mai fac cantuiri) rezultind o estetica ridicata.
Mediile speciale, cu umiditate ar fi solicitat placa. Placa vopsita este “sigilata” integral prin vopsire!
Rezista mult mai bine in aceste medii.

UȘI LAMELARE PENTRU
DRESSING (VOPSITE RAL)
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UȘI DE EXTERIOR
Usi de exterior executate din lemn triplu stratificat de stejar ,rasinoase si alte specii de lemn exotic. Aceste usi sunt
tratate si lacuite cu produse pe baza de apa care asigura o buna rezistenta in timp la diferentele de temperatura si
umiditate.
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SCĂRI

TÂMPLĂRIE
Tamplaria din lemn stratificat creata de noi imbina calitatile traditionale de tamplarie clasice cu cele ale
sistemelor de ferestre moderne. Utilizand profilele din lemn stratificat am obtinut ferestre cu un grad de
izolare termica si fonica foarte ridicat, cu o stabilitate a formei si a dimensiunilor deosebita, intr-o gama de
esente diversificata.
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DESIGN DE
INTERIOR

Elementele realizate din lemn sunt cea mai deosebita si eleganta modalitate de a decora o locuinta. Creaza o
atmosfera calda, linistita si deosebita, avand un impact pozitiv asupra starii de sanatate si asupra psihicului.
Toate acestea combinate cu o alegere potrivita a esentelor si a baiturilor confera o aura unica si pozitiva
oricarei case.

