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OFERTÃ COMERCIALÃ ATELIER BY EDMOND
USI DIN LEMN STRATIFICAT
Atelier by Edmond este partenerul dumneavoastrã specializat în alegerea inspiratã a celor mai
bune materiale si piese de mobilier pentru decoraţiunile interioare dorite. Astfel, oferim servicii
de calitate integrate şi personalizate, cu consultanţã asiguratã şi la un preţ avantajos, pentru a
transforma împreuna interiorul dumneavoastrã în spaţiul care vã reprezintã:
- Uşi de exterior şi interior din lemn masiv stratificat
- Tencuialã decorativã şi efecte murale acrilice şi minerale marca Girogio Graesan,
Oikos si Spiver, Italia
- Mobilier din lemn masiv în stil clasic sau modern
- Vitralii
- Piatrã flexibilã Riga. Bielorusia
- Profile decorative Orac, Belgia si Bovelacci, Italia
De peste 15 ani suntem lideri ai calitatii pe piata romaneasca pentru uşile si tâmplãria din lemn
masiv stratificat.
USI PENTRU EXTERIOR
Atelier by Edmond porneşte de la premiza cã fiecare uşã reflectã rafinamentul şi
personalitatea partenerilor noştri, astfel cã toate uşile proiectate şi produse de noi respectã
dorinţele dumneavoastrã în primul rând, dar şi calitatea superioarã a materialelor şi tehnicilor
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folosite.
Uşile pentru exterior sunt executate din lemn de stejar stratificat si mahon stratificat.
Tãbliile sunt de asemenea din lemn de stejar şi sunt dublate, pentru o cât mai bunã izolare
termica. Profilele sunt uscate pana la 12% grade de umiditate, ceea ce le oferã o durabilitate
deosebita., iar grosimea foii de uşã este de 6,8 cm.
Geamurile sunt de tip termopan si se opta pentru diferite modele de sticlã, de la cea
simplã, pânã la sticla cu faset , coloratã, pictatã sau sablatã. De asemenea, la cerere putem realiza
şi vitralii.

Dat fiind faptul ca lucram la comanda nu avem un catalog cu usi inseriate, fiecare usa
fiind avand un model unic.
Pentru inspiratie puteti vizualiza pe http://www.byedmond.ro/atelier/lemn/usi-exterior parte
din modelele realizare de catre noi de-a lungul timpului.
Pretul de plecare este de la 1400 euro si se modifica in functie de modelul dorit de
dumneavoastra.

USI PENTRU INTERIOR
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Aceste usi pentru interior sunt realizate în general din lemn de fag stratificat, însã,
dupã preferinţa dumneavoastrã, vã putem face o ofertã personalizatã pentru o altã esenţã de
lemn: nuc american, lemn de weghe şi altele.
Pentru cã ne raportãm mereu la modelul propus de dumneavoastrã şi la particularitãţile
interiorului, executãm uşile de interior conform dimensiunilor specifice spaţiului, plus cãptuşelile

suplimentare ale tocului ( în funcţie de grosimea zidului ).
Grosimea foii de uşã este de 4,4 cm. Tocul este cu garniturã de etanşare şi amortizare, iar
pervazele sunt uşor reglabile pe ambele pãrţi. În plus, balamalele cu reglaj 3D permit montarea
perfectã a uşii.
Pentru toate variantele, feroneria folositã este marca AGB – Italia, Maco - Germania,
oferind o stabilitate deosebitã.
Ca si in cazul usilor de exterior exista un pret de pornire si acesta este de 500 Euro, in
cazul unei usi cu tablii din lemn, pervazele pentru o grosime a peretelui de maxin 20 cm, fiind
incluse in acest pret. Pentru usile la care nu se doresc pervaze laterale pretul porneste de la 400
Euro in cazul esentei de Fag si 350 Euro pentru Tei
Particularitãţile Atelier by Edmond
Atelier by Edmond se diferenţiazã prin calitate, preţ şi atenţia acordatã nevoilor
dumneavoastrã.
Astfel, la noi ciclul tehnologic de prelucrare şi fabricaţie a lemnului este complet. Lemnul
trece în fabrica noastrã de la stadiul de buştean prin toate operaţiunile de tãiere, uscare, sortare,

3

www.byedmond.ro

office@byedmond.ro

0726.037.150 / 0748.930.979

finisare şi îmbinare pânã la produsul finit. Toate elementele sunt atent finisate, pentru un aspect
calitativ, fãrã puncte de îmbinare sau elemente de fixare vizibile. În acest fel, ne asigurãm cã
minimalizãm în proporţie de 99% defectele, cã monitorizãm permanent producţia pânã la un
stadiu ce atinge perfecţiunea, putând astfel oferi garanţia cã produsele noastre vor avea un ciclu
de viaţã îndelungat.
Un alt punct forte e folosirea celor mai buni adezivi de pe piaţa europeanã. Noi lucrãm cu
baiţuri, vopseluri şi lacuri bicomponente marca Adler – Austria şi Sayer – Italia, care sunt pe
bazã de apã şi eco-friendly 100%.
Nu în ultimul rând, membrii echipei Atelier by Edmond combinã vechea mãiestrie a
prelucrãrii lemnului cu tehnologia nouã, pentru a realiza o lucrare de artã funcţionalã,
personalizatã în funcţie de viziunea dumneavoastrã şi de expertiza noastrã.
Pentru a vã convinge de calitatea serviciilor noastre, dar şi pentru a afla mai multe detalii
despre ofertele pregãtite pentru dumneavoastrã, vã invitãm în Atelier, pe strada Washington nr
16, Bucuresti , sector 1 sau puteti face un tur virtual pe site-ul nostru: http://www.byedmond.ro/
Experienţa noastrã poate deveni povestea dumneavoastrã de success!
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