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Propria locuință este locul în care ne retragem în fiecare zi, după 8 ore de muncă, este oaza
noastră de liniște în care petrecem momente de relaxare deplină. Aspectul camerei și al întregii
locuințe este vital pentru a ne simți pe deplin relaxați la finalul zilei.
Amenajarea corectă
a spațiului interior este, deci, esențială și nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Pe lângă
elementele decorative din lemn sau a pieselor de mobilier funcționale,
ușile&nbsp;glisante,&nbsp;fie&nbsp;ele&nbsp;din&nbsp;lemn&nbsp;sau&nbsp;din&nbsp;sticlă
,, aduc un cu totul alt aer încăperii.

Cu toate că primul aspect pe care îl vom observa va fi cel vizual, avantajele aduse de aceste
sisteme de închideri interioare nu se rezumă doar la cele de ordin estetic. În continuare vom
discuta atât despre numeroasele beneficii pe care ușile glisante din sticlă sau din lemn le aduc
locuinței și beneficiarilor, cât și despre modul în care le putem integra în interiorul locuinței.

Ce beneficii aduce utilizarea unor uși glisante?

Într-o ordine oarecare, amintim cele mai importante avantaje aduse de folosirea ușilor glisante
de interior, atunci când acestea sunt realizate din sticlă:

⦁ oferă mai multă lumină naturală, pentru mai mult timp, grație suprafețelor vitrate foarte mari.
Acest lucru atrage după sine alte două beneficii majore: aspect primitor, deschis, și consum
energetic mai redus;

⦁ permit utilizarea eficientă a spațiului, ușile glisante neavând nevoie de spațiu suplimentar
pentru deschidere sau închidere;

⦁ sistemele de uși glisante pentru interior sunt realizate astfel încât să reziste pentru o lungă
perioadă de timp, fără a exista riscul deteriorării balamalelor, ca în cazul ușilor clasice;
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⦁ permit o vizibilitate maximă, fiind ideale pentru închiderea spațiilor de joacă pentru copii.

Atunci când ușile glisante sunt realizate din lemn, ele aduc beneficii precum:

⦁ versatilitate în ceea ce privește structura încăperii în care sunt montate, dar și în privința
aspectului pe care dorim să îl oferim: modern sau rustic;

⦁ permit o izolare fonică și termică excelentă, contribuind astfel la reducerea costurilor de
întreținere;

⦁ oferă intimitate maximă persoanelor aflate în camera ce beneficiază de
&icirc;nchidere&nbsp;cu&nbsp;o&nbsp;ușă&nbsp;glisantă&nbsp;din&nbsp;lem
n
;

⦁ la fel ca și variantele realizate din sticlă, și acestea sunt extrem de ușor de utilizat, oferind o
silențiozitate excelentă în momentul glisării.

Cum integrăm ușile glisante în interiorul locuinței?

Când ne dorim să oferim locuinței un aspect mai modern, dar în același timp o funcționalitate
ideală, alegerea ușilor glisante de interior reprezintă poate una dintre cele mai bune soluții.

În integrarea acestora în cadrul locuinței trebuie să avem în vedere materialele predominante
în respectivele camere, stilul în care acestea sunt decorate și scopul în care sunt folosite.
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Astfel, ușile glisante din sticlă se vor potrivi cel mai bine în living, în camerele de joacă sau de
studiu sau în cele în care predomină stilul de decor modern. Pe de cealaltă parte, ușile glisante
din lemn, având o versatilitate mai mare, se vor potrivi în aproape orice stil de amenajare,
importantă fiind de data aceasta culoarea lemnului ales. Totodată, fiind opace, ele sunt
recomandate camerelor în care vrem să ne bucurăm de un grad mare de intimitate.

Rom Decor – gamă impresionantă de uși glisante la prețuri de excepție

Rom Decor este o companie specializată în comercializarea unor sisteme de închideri
interioare și exterioare (uși și ferestre) moderne, funcționale și adaptate trendurilor actuale.

Achiziția oricărei uși glisante de interior, indiferent de prețul acesteia, din cadrul catalogului
Rom Decor, este considerată o investiție inteligentă și pe termen lung în propriul confort și în
propria siguranță. Gama de uși glisante ieftine regăsită pe rom-decor.ro dispune de modele atât
de deosebite încât ne va fi greu să ne decidem asupra unuia singur.

Dacă și tu ești în căutarea unor uși glisante de interior la preț corect, lasă-te inspirat de
produsele Rom Decor!
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