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Oferim o gamă variată de produse, în linie cu tendințele designului modern. 
Obiectivul nostru este  satisfacția garantată a clienților prin oferirea de produse 
și servicii de calitate superioară  care acoperă toate nevoile  legate de uși și 
accesorii. Toate ușile sunt realizate în conformitate cu cele mai recente 
standarde antiefracție, certificate de cele mai mari institute europene, inclusiv 
de cele din România.

We offer an expanded range of products, following the trends of modern 
design. Our vision is a satisfied customer covering all of his needs, offering 
high quality on our products and services. All doors are constructed in 
accordance with the latest anti burglar standards, certified by the greatest 
European institutes, including the Romanian institutes.
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New contemporary design of interior doors, 
with concealed hinges, highlighting the clarity 
and the simplicity of straight lines. Offering 
simplicity and planarity with adjacent surfaces, 
allowing simultaneously their integration to the 
wall structure, either color wise, or by applying 
wallpapers and other wall painting techniques.

Noul design contemporan al ușilor de interior, cu 
balamale ascunse, subliniază claritatea și 
simplitatea liniilor drepte. Oferă simplitate și 
planaritate cu suprafețele adiacente, permițând 
simultan integrarea acestora în structura peretelui, 
fie din punct de vedere al culorilor, fie prin aplicarea 
tapetului sau a altor tehnici de pictură murală.

Invizibil
Invisible
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height max 270cm

double leaf

 aluminium frame

hidden hinge

seamless

fără sudură

balama ascunsă

dublu canat

ramă aluminiu

înălțime max 270cm

Invisible

EN

Invizibilitatea ușii se realizează prin integrarea acesteia în structura 
peretelui, fie cu culoarea, fie prin aplicarea tapetului și a altor tehnici 
de vopsire. Deschiderea, interioară sau exterioară, asigură 
planeitatea pe perete pe partea pe care o preferăm.

The invisible of the door is achieved by its integration to the 
wall structure, either with the color or with the application of 
wallpaper and other painting techniques. The opening, interior 
or exterior, provides the flatness on the wall to the side we 
prefer.
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It consists of a hidden aluminum frame and hidden hinges with 
3D adjustment. It is easy to install and it is produced in different 
colors of lacquer and in different types of wood with laminate 
or veneers texture, with the possibility of production at heights 
up to 2.70m making the system unique since all visible parts are 
hidden and integrated with the wall.

Este formată dintr-un cadru de aluminiu ascuns și balamale 
ascunse cu reglare 3D. Este ușor de instalat și este produsă în 
diferite culori de lac și în diferite tipuri de lemn cu textură laminată 
sau furnir, cu posibilitatea de producție la înălțimi de până la 2,70m 
făcând sistemul unic deoarece toate părțile vizibile sunt ascunse și 
integrate cu peretele.

EN

DESCHIDERE ÎN INTERIOR
OPENING INSIDE

DESCHIDERE ÎN EXTERIOR
OPENING OUTSIDE
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Ușa de interior elegantă Linear este dotată cu o 
varietate de materiale, culori, modele și finisaje. 
Carcasa din aluminiu permite o instalare ușoară și 
acoperă grosimea peretelui de la 10,5 cm la 26,5 
cm. Are trei balamale axiale vizibile tip franțuzesc și 
este produsă în diferite culori de lac și în diferite 
tipuri de lemn, laminat sau furnir, cu posibilitatea de 
producție la înălțimi de până la 2,20 m.

The elegant interior door Linear is equipped with 
a variety of materials, colors, designs and finishes. 
The aluminum case allows easy installation and 
covers wall thickness from 10.5cm to 26.5cm. 
It has three French type visible axial hinges and 
it is produced in different lacquer colors and 
in different types of wood, laminate or veneers, 
with the possibility of production at heights up to 
2.20 m.
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linear hinge

double leaf

Linear
Linear
Lemn
Wood
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balama liniară

dublu canat

  ramă aluminiu

 aluminium frame

nox details

idetalii inox

lucios

gloss paint

intergrated window

geam integrat

înălțime max 220 cm

height max 220 cm
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Glass interior door of Linear Vetro series.
Glass doors demonstrate an eclectic and 
contemporary design to modern residential and 
commercial buildings as they have developed to 
one of the most popular trend.

Linear
Linear
Sticlă
Vetro

balama liniară

linear hinge

dublu canat

double leaf

cadru aluminiu

 aluminium frame

textură sticlă

glass texture

înălțime max 220 cm

height max 220 cm

Ușa de interior din sticlă din seria Linear Vetro.
Ușile din sticlă conferă un design eclectic și 
contemporan clădirilor rezidențiale și 
comerciale moderne, deoarece acestea se 
construiesc în linie cu una dintre cele mai 
populare tendințe.
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*

Colors may vary from actual samples. 
Use color guide. 

Culorile pot varia față de mostre.
Folosiți ghidul de culori.


