
UȘI DE INTERIOR



Firma Mosel Turen, infiintata in anul 1956, isi are sediul in localitatea 
germana Trierweiler si are o intindere de 85.000 mp. Spatiile de productie 
fiind inzestrate cu cele mai noi tehnologii in domeniu, permit o productie 
zilnica de 5.000 usi si 6.000 de tocuri de usa, facand din Mosel Turen unul 
dintre cei mai puternici producatori de usi din Europa. 

Usile Mosel Turen, dupa cum spune si sloganul lor sunt usi pentru o 
viata si sunt facute sa dureze o viata; ele au un design modern si placut, 
garanteaza folosirea pentru o perioada indelungata de timp si ofera un 
nivel de confort ridicat.

Tipurile de usi comercializate de firma noastra sunt cele din colectia 
DEKOR si CPL.



CARACTERISTICI UȘI CPL 
(interior pal perforat cilindric)

Usile MOSEL TUREN prezintă calitătile necesare si caracteristicile unor 
usi functionale, sigure, cu o textura naturala sobra şi rafinata, care nu-si 
modifica proprietătile în timp si satisfac cerintele cele mai sofisticate in 
materie de design si calitate.

Foaia de usa este realizata printr-un procedeu de laminare prin compresie 
la cald. Suprafata de acoperire este laminata cu un strat CPL (care se 
pretează la trafic intens, având un grad ridicat de rezistenta la zgarieturi , 
agenti chimici de curatare, lovituri, arsuri de tigari, temperaturi ridicate, 
decolorare).

Fața de ușă

Interiorul uşii este constituit dintr-un conglomerat de PAL în structura 
celulara, realizându-se astfel o perna de aer si implicit o izolare termica si 
fonica foarte buna între spatiile delimitate de usa.

Fata de usa are 39 mm grosime si este făltuită în 3 parti pe dimensiunea 
de 13 x 22.5 mm. Rama ușii are circa 31 mm grosime, laterale cu întaritor 
și insertie de pal perforat in zona broastei cu întaritor.

Cele 2 balamale sunt prevazute cu un manson de protectie din teflon, 
pentru a împiedica aparitia in timp a uzurii dar si pentru obtinerea unei 
miscari silentioase a ansamblului usa – toc. Conform standardelor de 
calitate germane, balamalele asigura o utilizare optima pentru minim 
100.000 deschideri (circa 18 ani).
O usa din colectia CPL are o greutate de 25 kg.
În functie de caracteristicile încaperii dumneavoastra, înaltimea usilor din 
CPL poate fi ajustata maxim 70 mm, pentru a beneficia de functionarea 
optima a acestora.



Usile din colectia CPL beneficiaza de o garantie de 8 ani.
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CARACTERISTICI UȘI DEKOR 
(interior tip fagure)

Uşile MOSEL TUREN prezintă calităţile necesare şi caracteristicile unor 
uşi funcţionale, sigure, cu o textură naturală sobră şi rafinată, care nu-
şi modifică proprietăţile în timp şi satisfac cerinţele cele mai sofisticate 
in materie de design si calitate. Suprafaţa de acoperire contine o folie 
autocolanta de 0.15mm lacuita in 7 straturi de vopsea.

Fața de ușă

Interiorul uşii este constituit dintr-o structura celulara care se prezinta sub 
forma unui fagure de stabilizare. 

Fata de usa are 39 mm grosime si este faltuita in 3 parti pe dimensiunea de 
13 x 22.5 mm. Rama usii are circa 31 mm grosime, laterale cu intaritor si 
insertie de pal perforat in zona broastei cu intaritor.

 Cele 2 balamale sunt prevazute cu un manson de protectie din teflon, 
pentru a împiedica apariţia în timp a uzurii dar şi pentru obţinerea unei 
mişcări silenţioase a ansamblului uşă – toc. Conform standardelor de 
calitate germane, balamalele asigura o utilizare optima pentru minim 
100.000 deschideri (circa 18 ani).
O usa din colectia Dekor are o greutate de 17 kg.
In functie de caracteristicile incaperii dumneavoastra, inaltimea usilor 
din gama DEKOR poate fi ajustata maxim 50 mm, pentru a beneficia de 
functionarea optima a acestora.

Usile din colectia DEKOR beneficiaza de o garantie de 8 ani.



SFATURI UTILE CLIENTI

1. Cum aflu dimensiunile usii care mi se potriveste mie?

Toate dimensiunile se iau din golul peretelui, astfel:
• Inaltimea (h) se masoara in 2 puncte 
• Latimea (l) se masoara in 3 puncte
• Grosimea peretelui se masoara in 3 puncte

 

2. Cum stiu ce usa imi trebuie? Pe stanga sau pe dreapta?

Sensul de deschidere se stabileşte în funcţie de poziţia balamalelor privite 
din interiorul incintei. Dacă privind din interior, balamalele sunt în partea 
dreaptă, uşile sunt de dreapta, iar dacă sunt în partea stângă, uşile sunt de 
stânga.

ALBĂ FAG NUC STEJAR



3. Ce fel de usa comand, in functie de dimensiunile mele?

Latime gol perete (minim-maxim) Latime potrivita usa
625 mm – 665 mm 610 mm
750 mm – 790 mm 735 mm
875 mm – 915 mm 860 mm
1000 mm – 1040 mm 985 mm

Inaltime gol perete (minim-maxim) Inaltime potrivita usa
2000 mm – 2025 mm 1985 mm
2125 mm – 2150 mm 2110 mm

4. De ce sa cumpar usa Mosel Turen?
 Mosel Turen – una dintre cele mai importante firme din Europa 
in acest domeniu
 O gama diversificata de culori
 Miezul din PAL perforat placat cu HDF ofera o rezistenta 
indelungata, fiind recomandate pentru utilizare frecventa in spatii 
publice: spitale, scoli, gradinite, institutii publice.
 CPL-ul ofera rezistenta sporita impotriva razelor solare, 
caldurii, zgarieturilor, nu se decoloreaza
 Sunt foarte usor de montat, iar reglarea lor se face din balamale
 Balamalele sunt teflonate, garantate la 100.000 deschideri.
 Raport optim calitate germana / pret romanesc.
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