Uşile produse de către PRÜM TÜR DESIGN prezintă calităţile necesare şi
caracteristicile unor uşi funcţionale, sigure, cu o textură naturală şi rafinată, care nu-şi
modifică proprietăţile în timp şi satisfac cerinţele cele mai sofisticate.
Interiorul uşii este constituit dintr-un conglomerat de PAL ȋn structură celulară,
realizându-se astfel o pernă de aer şi implicit o izolare termică şi fonică foarte bună ȋntre
spaţiile delimitate de uşă.
Rama uşii reprezintă structura de rezistenţă, este realizată din MDF, 16 cm perimetral,
ceea ce asigură o protecţie suplimentară ȋn spaţii ȋn care condiţiile de mediu (temperatură,
umiditate) sunt nefavorabile.

Tocul uşii este realizat din conglomerat de lemn şi e prevăzut cu pervaze reglabile ȋn
funcţie de dimensiunile pereţilor. Astfel, ele acoperă dimensiuni de perete de la 8 la 33 cm,
iar datorită sistemului de reglare a prevazelor, se pot adapta la grosimi de perete cu până la 2
cm mai mari decât grosimea pentru care au fost prevăzute. La cerere, putem furniza şi tocuri
cu o lăţime mai mare de 33 cm.
Balamalele sunt prevăzute cu un manşon de protecţie din teflon pentru a ȋmpiedica
apariţia ȋn timp a uzurii dar şi pentru obţinerea unei mişcări silenţioase a ansamblului uşă toc. Sistemul de prindere al balamalelor pe toc este metalic, tocmai pentru a asigura o mai
bună siguranţă şi funcţionalitate ȋn timp.

Diversitatea formelor, culorilor și detaliilor ușilor se găsește începând cu gama
STANDARD. Sunt uși simple, elegante ce dau o linie sobră ambientului. Există posibilități
multiple de combinare pentru un aspect cât mai modern. De la CPL (dur-laminat) foarte
rezistent, până la usi lacuite si uscate in cuptoare UV.

Lac- Alb
Lăcuirea perfectă este fascinantă. Cu lacuri de acril întărite cu UV, de calitate superioară,
ecologice, prin procedura de vălțuire și printr-un control permanent al calității, se
garantează că ușile albe nu-și pierd această nuanta nici chiar după ani de zile. Astfel, ușile
noastre cu lac alb, mătuite ca mătasea își găsesc întotdeauna locul acolo unde se impune
designul clasic al ușilor și confortul la îngrijirea lor în decursul anilor.

CPL
Aceasta suprafata de acoperire este recomandata a fi folosita în cadrul unui trafic intens.
Astfel, ansablul usa - toc este realizat printr-un procedeu de laminare prin compresie la cald.
Fie în locuințele private, fie în domeniul industrial, puteți fi siguri că pe suprafatele CPL nu
se văd urmele, nici chiar în cazul unor solicitări serioase. Sunt deosebit de rezistente la
zgârieturi, lovituri și frecări. O procedură nouă de presare le conferă o calitate decorativă
unică, în ciuda durității, fiind greu de diferențiat de nuantele naturale de furnir.

