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Cum să alegi uși de 
interior?



 „Cea
mai mare

provocare atunci
când facem

designul casei
este ALEGEREA

CORECTĂ a
tuturor

componentelor
unui concept.” 

Demult casele noastre nu mai sunt doar un loc de refugiu, ci și un mod de exprimare

a personalității, așa încât fiecărui detaliu din conceptul unei locuințe i se acordă o

deosebită importanță. Ușile de interior nu fac o excepție! Cu toate că au un rol

important, procesul de alegere a ușilor a devenit complicat pentru că la utilitate și

eficiență s-au adăugat o listă lungă de alți parametri.



Stil și design
Tipul construcției
Mecanismul de deschidere
Finisaje exterioare
Feronerie

Pentru a alege uși care să corespundă
nevoilor, sunt importante  mai multe

criterii, dar vom alege cele mai

importante după:

Cum alegi uși
de interior? 



Stil și Design

Atunci când te gândești la casa visurilor tale, cu siguranță îți imaginezi și câteva stiluri

de design interior pe care ai dori să le adopți pentru locuința ta . În funcție de caracterul

tău, de gusturi, preferințe și de nevoi, trebuie să alegi unul dintre stilurile de amenajări

interioare, care să te facă să te simți excelent, chiar de la intrarea în casă.

Este foarte important ca ideile designului interior să se muleze perfect pe caracteristicile

personalității tale, deoarece doar în acest fel poți obține satisfacția și mulțumirea

deplină.

Alegerea ușilor după:



Modernul are un accent puternic pe linii și forme. Interioarele moderne sunt

spații deschise open-space, foarte luminoase și aerisite. Nu tolerează
înghesuiala și dezordinea, iar fiecare element utilizat trebuie să aibă o

semnificație și utilitate. Albul, bej-urile, griurile și negrul – reprezintă paleta

favorită a acestui stil. Pentru interioarele moderne se potrivesc bine ușile

din seriile  STP, E, NK, STK, ZN, Z. 

 Stilul

Modern



 Stilul 

Clasic

Este un stil rafinat, dezvoltat, bogat în detalii și ornamentații, care se găsesc în
structura pieselor de mobilier, a corpurilor de iluminat, cât și în aspectul ușilor și a
ferestrelor. Clasicul este reprezentat prin lemn de culoare închisă, ordine, simetrie și
echilibru, aspect armonios și coordonat, puncte focale (cum ar fi șeminee), culori și
materiale naturale. Nu există reguli când vine vorba de decorarea clasică! Simte-te
liberi să amesteci și să potrivești diferite stiluri de design pentru a crea un aspect
eclectic, dar care să-ți  reflecte stilul personal.
Din colecțiile de uși ProfilDoors, uși potrivite pentru stilul clasic găsiți în seriile  U, L,
X, LK, VG.



Stilul

Loft

Loft - un stil industrial urban și modern, caracterizat printr-o abundență de

spațiu deschis și prezența unor elemente industriale: tavane înalte, pereți din

cărămidă și beton, conducte expuse, podele de ciment și geamuri

supradimensionale. Stilului loft i se potrivesc ușile de o nuanță asemănătoare

cu culoarea pereților sau poate un pic mai deschisă, care ar sublinia ,,trăsătura

industrială” a apartamentului. O altă opțiune ar fi ușile din lemn cu elemente de

sticlă - perfecte pentru un interior de soft-loft gândit în nuanțe mai calde și mai

rafinate cum ar fi multe dintre modelele seriilor N, XN, X, NK, STK, SMK.



 Stilul

  Rustic

Orice interior în stil rustic este o încercare de a recrea o casă de tot de înseamnă
tehnologie și modernism. Decor simplu, culori naturale și desigur dragoste pentru obiecte
meșteșugărești și accesorii unice. Ceea ce este extraordinar la stilul rustic este că se
poate combina cu elementele altor stiluri, putând practic acoperi aproape toate gusturile. 
Seriile de uși care s-ar combina superb cu așa tip de stil sunt:  STP, XN, X, STK.



 Stilul

Provence

Stilul Provence se caracterizează printr-un farmec deosebit al luminii și culorilor
calde, un fel de lux vechi și simplu. Interiorul de tip Province inspiră pace, confort și
luminozitate, te face să te simți acasă. Province este pur și simplu un stil care nu se
întâlnește oriunde. Albul este culoarea de bază pentru amenajarea interiorului în stil
Provence. Acesta poate fi completat de culorile pastelate "împrumutate" din natură.
Ușile care s-ar combina excelent cu așa stil sunt: Z, N, XN, X.



Tipul construcției
Varietatea tipurilor de uși ProfilDoors este mare și astfel oferă opțiuni diverse în

alegerea modelului potrivit, în funcție de preferințe și necesitățile fiecărui.

Indiferent ce model alegi, acesta îți va transforma ușa în ceva mai mult decât

un simplu element de design. Astfel, nu poate fi nimic mai plăcut decât o casă
decorată cu detalii stilate, frumoase și funcționale.

De aceea există 2 categorii principale de construcție: uși pline și uși cu sticlă.

Uși pline - soluție clasică care se potrivește oricărui interior. Este suficient să
alegi culoarea și dimensiunea. Ușile pline  au elemente decorative sub formă de

inserții și pot avea o suprafață netedă sau panou. Opțiunea bună pentru casa

ta, ar fi ușile din seriile : U, L, N, STP,XN, X, E, LK, NK, STK, ZN, Z, VG, SMK. 

Ușile cu sticlă - aduc o notă de finețe și stil în orice spațiu mic. Structurile cu

sticlă extind vizual orice spațiu ,combină rezistența ridicată și fiabilitate a

structurilor. sticla mai este utilizată și  pentru decorare. Așadar, dacă ai un spațiu
restrîns sau o camera mică, atunci ușile de sticlă din serile: U, L, N, STP, XN,

X,E, LK, NK, STK, ZN, Z, VG, SMK, AG, AGK  sunt soluția care  completează
atmosfera.

Alegerea ușilor după:

http://profildoors.ro/


BOOK - ușă pliabilă în interiorul golului de ușă. Deschiderea lentă și silențioasă a

ușii este asigurată de mecanismul  ,,CARTE T1", acuns în partea superioară a

tocului. Funcționarea lui silențiosă nu va deraja somnul copiilor ori desfășurarea

unei ședințe.

 COMPACT - ușă pliantă care se deschide în afara golului și se lipește de perete,

deschizând astfel maxim golul de ușă și ocupând doar jumătate din spațiul pe care

l-ar fi ocupat foaia de ușă întreagă.

ROTOR - ușa care se rotește în jurul axei sale verticale, aducând foaia de ușă
lateral în interiorul golului, ocupă puțin spațiu și se deschide în ambele direcții (de

la sine și spre sine). Are un aspect foarte modernist, este un mecanism mai mult

decât practic.

UȘĂ GLISANTĂ - cu mecanism de glisare pe perete, fără șină la podea. Poate fi

montat și în interiorul zidului sau mascat sub cornișă de același material ca și foaia

de ușă.

             Mecanisme  de deschidere 
 

Mecanism de glisare Diva Air Sistem de deschidere Roto

Alegerea ușilor după:

La PROFILDOORS găsești cele mai multe mecanisme  de deschidere a ușilor

decât la orice alt producător de pe piață.

 Sistem de deschidere Book  Sistem de deschidere Compact



UȘĂ GLISANTĂ YZIDA (DE TIP HAMBAR) - un mecanism rustic de glisare cu

elemente metalice masive la vedere, sunt uși care merg  bine la proiecte arhitecturale

in stil province sau loft.

MAGIC DOOR - ușă glisantă a cărei mecanism de glisare este TOTAL invizibil, nici la

închidere și nici la deschidere nu se vede. Practic e o foarte de ușă rezemată de

perete care alunecă ușor de-a lungul acestuia. Este un mecanism revoluționar

ultramodern și forte sigur.

PEREȚI GLISANȚI DE STICLĂ - din profil de aluminiu pe 3 culori- negru, cognac și

metalic.

Plus o variație considerabilă de sticlă triplex, sigura. Pereții au mecanismul de glisare

pe partea exterioară, astfel pe jos nu se văd șine, sunt foarte estetici.

Iar la ProfilDoors avem câteva mecanisme de glisare: cel clasic cu cornișă - Diva Air
care are doar o șină metalică sus și Magic - mecanism montat între perete și foaie de

ușă.

Pereți glisanți de sticlă Sistem de deschidere Magic2Unique 

Sistem de deschidere glisant de tip hambar
IZYDA

Pereți glisanți de sticlă



Finisaje exterioare

Ușile au la bază 2 tipuri de
materiale:

Materiale naturale  (Furnir din

lemn natural).

Materiale sintetice (Unilack,

Luciu, Finisaj cu luciu ridicat,

NanVeneer, Silk Matt). 

ProfilDoors folosește de asemenea

și polipropilena fiind un material

ecologic, foarte des folosit pentru a

acoperi foile de ușă.

Este un material eco friendley, nu
pune în pericol sănătatea omului.
Are capacități formidabile de redare
a unei varietăți maxime de culori și
texturi, inclusiv o imitare perfectă a
nuanțelor naturale și texturii
lemnului. 
Are o rezistență sporită la acțiunea
razelor UV, păstrează culorile
intense mult timp.
Rezistă bine la acțiunea substanțelor
chimice, suprafețe ușor de îngrijit.
Nu se supune coroziunii.
Protejează structura lemnoasă a ușii
de umiditate.

Polipropilena este net superioară
celorlalte finisaje pentru uși, datorită
proprietăților tehnice foarte avansate.
Astfel distinge mai multe avantaje, și
anume:  

Alegerea ușilor după:

http://profildoors.ro/


La ce etapă de reparație să te
ocupi de alegerea ușilor?

Ușile de interior se vând și de pe raft, dar au mărimi standard și de cele mai multe ori

nu se potrivesc cu dimensiunile golurilor de zid. Iată de ce în cele mai multe situații
ușile se produc la comandă personalizat. Acest fapt are destul de multe avantaje -

poți merge pe diferite mărimi, diferite mecanisme de deschidere, ușile se vor mula

perfect pe zidurile casei tale etc. 

Singurul ,,neajuns" este termenul de livrare - acesta este de aproximativ 6-8

săptămâni. Însă dacă cunoști acest aspect, atunci poți evita cu ușurință orice

așteptare pentru că te poți ocupa de alegerea și comandarea ușilor cu 1-2 luni înainte

ca să fii pregătit de montare lor.



Cum alegi culoarea?



Evident că ușile de interior nu se delimitează exclusiv la rolul lor funcțional de

separare a încăperilor. Pentru noi este important ca acestea, fie să devină un

frumos elemnt de decor, fie să rămână la maxim subtile sau chiar invizibile, în

așa fel încât conceptul de design al casei să fie armonios și echilibrat. Iată de

ce alegerea culorii ușilor este tot atât de importantă precum și atenția față de

calitatea mecanismelor și a materialelor.

Culoarea ușii și stilul camerei



Combinație  cu pereții 
Atunci când alegi culoarea ușii în funcție de

pereți poți merge pe aceiași regula ca și cea

de sus, fie mergi culori de contrast fie mergi pe

culori din aceiași paletă dacă podeaua nu este

prea luminoasă și nu atrage atenția asupra sa.

La ProfilDoors mai găsești și uși pregătite

pentru vopsit sau tapetat, care au chiar și toc

ascuns, astfel poți face și uși INVIZIBILE -

foarte populare mai nou.

Combinație  cu mobilierul 
Deseori se aleg nuanțele ușilor potrivit cu

mobilierul care predomină în conceptul de

design al casei. Dacă interiorul va avea mai

mult mobilier de nuanțe închise, atunci ar fi

înțelept să alegi uși în culori din aceiași gamă
de nuanțe și invers.

Combinație  cu pardoseala
Aspectul interiorului poate fi unul foarte

elegant dacă ușile și podeaua sunt bine

combinate între ele. Evident că nu este

obligatoriu să fie de aceiași culoare, dar este

foarte armonios când culorile au același ton de

rece sau de cald. Alte ori se poate merge chiar

și pe contrast, iar compoziția poate fi frumos

armonizată cu plinta de culoarea ușilor.



Nuanțele specifice stilului camerei

Nuanțele neutre includ crem și gri
deschis, precum și lemn deschis, sunt
opțiunea cea mai versatilă. Astfel de
uși se pot potrivi perfect în interior în
stilul clasic,rustic,japonez și scandinav.
Nuanțele neutre aduc mereu confortul
în cameră.

Nuanțele reci  sunt prerogativele stilurilor
interioare moderne, inclusiv minimalismul, hi-
tech , eclect.Tonurile sunt mai inactive din
punct de vedere energetic și se adaptează la
o dispoziție bună. Soluția tonică din gama
rece ajută la umplerea soarelui excesiv de
strălucitor în încăperile cu ferestrele
orientate spre sud și spre vest.

Nuanțele închise  completează perfect
stilul minimalist  dar pot fi utilizate și în
stil high-tech sau clasic. Ușile cu
asemenea nuanțe aduc rigurozitate și
rafinament interiorului. Pentru a nu face
camera prea mohorâtă, se pot utiliza
inserții de sticlă în designul frunzei ușii,
care nu vă va deranja spațiul personal,
dar lăsa să intre lumina.

Nuanțele strălucitoare sunt o decizie non-
standard și îndrăzneață.
Este de dorit ca culoarea ușii să se combine
cu un element din cameră. Astfel de soluții
sunt caracteristic stilurilor moderne și boho .



WWW.PROFILDOORS.RO

Feronerie

Atunci când cumperi o ușă, trebuie să fii atent la design, model, calitate, dar și
la feronerie. La Profil Doors există 13 modele de mânere care pot fi alese
pentru orice model de ușă. De asemenea, avem broasca magnetică AGB și
balamale 3D produse în Italia.

Broasca AGB Mediana Polaris este
recomandată ușilor moderne cu tendințe
minimaliste. Acest mecanism face ca
mișcările ușii să fie fluide, iar cuplările
mecanice să fie cu precizie.
Broasca AGB Mediana Evolution poate fi
folosită pentru ambele sensuri de
deschidere, mecanismele interne sunt
simple și garantează, astfel, o perioadă
lungă de funcționare. Broasca asigură o
închidere silențioasă.

Balamale Eclipse – balamale de
ultimă generație, invizibile din interior,
reglabile și care permit o mișcare de
deschidere de până la 180 de grade.

Profil Doors folosește drept alternativă la balamalele
tradiționale pe cele ascunse – o soluție modernă,
produsă de compania italiană AGB. Astfel există
anumite avantaje  pe care acestea le au în
comparație cu balamalele tradiționale, și anume:
• Oferă un aspect estetic plăcut.
• Asigură securitate și durabilitate.
• Balamalele ascunse AGB se instalează ușor.
• Sunt silențioase.
• Sunt ajustabile.

Alegerea ușilor după:

http://profildoors.ro/ro


Mânerele pentru uși 

Mânerele pentru uși interioare joacă un rol foarte important în funcționarea lor.
Există o serie de puncte pe care trebuie să le acorzi atenție atunci când alegi un
mâner de ușă:

• Evaluează dacă un anumit model de exemplu Alex, Diana, Laura, Inka,Fenix,
Marina, Vela, Regulus, Lea, Tom, Pem, Katia, As este plăcut la atingere. Senzațiile
tactile sunt foarte importante, deoarece va trebui să „contactezi” produsul în fiecare
zi.

• Nu exagera în efortul de a „fi original”. Mânere voluminoase și pretențioase  de
exemplu într-o cameră mică, cu o renovare banală, va arăta ridicol.



La Prof i l  Doors  găseșt i  peste
2500 de modele  ș i  var iaț i i  de  culor i  de  uș i  de  inter ior .

Este  aprope imposib i l  să  fac i
stocur i  d in  atâtea modele .  Dar  având o  exper iență

considerabi lă  în  acest
domeniu ,  putem cunoaște  care  sunt  ce le  mai  des  căutate  uș i .

Ast fe l  putem
prezenta  un mic  stoc  de uș i  care  pot  f i  cumpărate  repede.  

Dar  dacă doreșt i  uș i  deosebite  de
tot  ce  se  găsește  pe stocur i  sau măr imi  at ip ice ,  or i  s i s teme de

La Profil Doors găsești peste 2500 de modele și variații de culori de uși de interior.
Este aprope imposibil să faci stocuri din atâtea modele. Dar având o experiență
considerabilă în acest domeniu, putem cunoaște care sunt cele mai des căutate uși.
Astfel putem prezenta un mic stoc de uși care pot fi cumpărate repede. Dar dacă
dorești uși deosebite de tot ce se găsește pe stocuri sau mărimi atipice, ori sisteme de
deschideri alternative, producem la comandă.

Dat fiind faptul că ușile de interior sunt cel mai des solicitate, livrarea se face în
decurs de o săptămână.
Practic, producția noastră este axată pe fabricarea de uși de diferite dimensiuni,
inclusiv pe cele care nu sunt standarde. Putem produce uși conform măsurătorilor
individuale cu precizie milimetrică. În timpul fabricației, produsul trece prin diferite
etape de producție - de la uscarea unui fascicul tehnologic de lemn la asamblare și
aplicarea vopselei și a lacului de acoperire. 
Așadar, ușile la comandă  se livrează în decurs  6-8 săptămani.

Transportul ușilor este efectuat numai in poziția orizontală iar pentru a evita
scufundările de pe părțile laterale ale vehiculelor în timpul agitării, ușile trebuie să fie
amplasate în centrul caroseriei. Dacă consumatorul decide să livreze singur
structurile ușilor, precum și în cazul nerespectării normelor de transport, pot apărea
diverse defecte .

 L IVRAREA UȘ ILOR DE INTERIOR



 Cum decurge procesul de
montare a ușilor ?

Instalarea ușilor este un proces complex de inginerie care depinde de mulți factori.

Tipul materialului folosit este foarte important. Ușile cu furnir ecologic, de regulă, sunt

instalate mai repede decât lemnul solid.

Ei bine, desigur, timpul de instalare depinde de numărul de mâini. Dacă există doi

instalatori, procesul va merge mult mai repede. Cu toate acestea, procesul poate ajunge

între 2-2,5 ore.



Este mai bine să nu se  folosească bureți cu suprafață abrazivă
(roadere)sau  detergenți agresivi care conțin alcool pentru a curăța ușile.
Ele pot duce la decolorare și zgârieturi minore. Unele substanțe din
compoziția acestor produse intră în contact cu lacul, ceea ce afectează
negativ suprafața materialului lemnos.

Este suficient de șters armăturile metalice cu un șervețel (pluș, piele de
căprioară) și nu prelucrați cu materiale abrazive.

Petele de pe  sticlă trebuie îndepărtate cu detergenti speciali folosind
șervețele de bumbac.

 Recomandări de îngrijire și
întreținere a ușilor de interior



1. Foaie de ușă
2. Toc de ușă 

3. Pervaze pe ambele

părți
4. Contraplacă
5. Balamale

6. Broască

CE ESTE INSCLUS ÎN
PRETUL UȘILOR?

CE  NU ESTE INSCLUS ÎN

PRETUL UȘILOR?

1. Mânere și rozete

2. Cilindru 

3. Montare



Amânarea alegerii și comandării ușilor de interior. 
Tratarea cu puțină seriozitate și dezinformare. 
Preluarea măsurătorilor greșite.
Direcții de deschidere nechibzuite.
Economisire iratională pe calitatea materialelor de faricație si a tehnologiei.
Alegerea feroneriei ieftine.

Cele mai frecvente greșeli la alegerea

ușilor de interior !

Soluții
Este mult mai convinabil și util ca la luarea măsurilor să fie prezent un specialist,
ulterior se va decide și direcția de deschidere.
Dacă economisești bani, atunci cu siguranță vei fi supus la anumite criterii
inferioare de calitate ( zgârâituri, nerezistență la umeditate, etc).
Este mult mai eficient să alegi feronerii de calitate înaltă ca ulterior să nu fie nevoie
de schimbat.



Garanție 3 ani!



Caută ușile PROFILDOORS  în
showroom-urile din România 
  
                      sau

Devino partener și deschide-ți
propirul tău magazin.
 

Fără îndoială, suntem încrezuți în calitatea ușilor produse de - ProfilDoors. Aceiași încredere
o au și partenerii noștri din cele peste 18 orașe ale României.

www.profildoors.ro

http://profildoors.ro/ro/de-unde-cumpar


Solicită consultanța
specialistului!

 +40 786333220  România     in fo@prof i l -doors . ro


