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Apie įmonę
UAB „Megrame Medis“, įkurta 1999 m., yra sukaupusi didelę medinių langų bei durų
gamybos patirtį ir užtikrina aukštą gaminių bei paslaugų kokybę. Įmonė gamina
medinius, medinius aliumininius langus, duris, fasadines sistemas bei žiemos sodus.
Nuo įmonės įkūrimo buvo pasirinktos aiškios veiklos gairės – gaminti tik aukščiausios
kokybės gaminius. Būtent todėl įmonė nuolat modernizuojama ir plečiama.
Mediniai langai ir durys gaminami pagal
naujausias technologijų rekomendacijas, naudojami aukšto technologinio
lygio įrenginiai. Galime pagaminti langus ir duris, tenkinančius įvairiausios
architektūros projektų reikalavimus.
Užtikriname operatyvų ir lankstų klientų aptarnavimą, parenkame ir prideriname gaminį prie kiekvieno projekto reikalavimų, padedame klientui pasirinkti
optimalų sprendimą iš pasiūlymų gausos.
Esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose kokybę ypač vertinančiose rinkose:
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Skandinavijos šalyse, Rusijoje ir Ukrainoje.
Nuo 2000 m. bendrovėje „Megrame Medis“ įdiegta kokybės valdymo sistema

pagal LST EN ISO 9001 standartą. Įmonėje gaminama produkcija atitinka LST
EN 14351-1 reikalavimus. Bendrovės „Megrame Medis“ gaminiai sertiﬁkuoti ir
pagal Rusijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos kokybės standartus. Mes taip pat
rūpinamės visuomenės ir kliento aplinka:
kokybės sistema ISO 9001:2000 susieta
su aplinkos apsaugos vadybos sistema
ISO 14001.
Visi „Megrame Medis“ gaminiai yra ženklinami CE ženklu.
Bendrovės „Megrame Medis“ išskirtinumas – stipri gaminių projektavimo komanda, kuri gali pritaikyti medinius gaminius
net ir prie sudėtingiausių projektų. Bendrą
gaminių kokybę lemia tiek tinkamas gaminio parinkimas ir suprojektavimas, tiek
tinkama gamyba, montavimas ir priežiūra.
Dirbame su dideliais ir sudėtingais projektais nuo pat projektavimo iki montavimo,
priežiūros, taip pat teikiame priežiūros paslaugas ir po pardavimo.
Mūsų įmonės ﬁlosoﬁja – „langai visam
gyvenimui“. Siekiame, kad gaminiai būtų
tinkami ne vieną dešimtmetį, būtų ypač
kokybiški, atitiktų standartus ir individualius kiekvieno kliento poreikius. Klientui garantuojame ilgą įsigyto gaminio
galiojimo laiką ir nuolatinę profesionalią
priežiūrą.
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MEGRAME – langai visam gyvenimui.
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Pasiekimai
Ne kartą „Megrame Medis“ gaminiai buvo paskelbti geriausiais „LIETUVOS METŲ
GAMINIO“ rinkimuose:
INOVACIJŲ PRIZAS
LIETUVA 2005

tN.&5Ň(".*/*0NFEBMJVCVWP
apdovanoti „Megrame“ mediniai langai;
tNoOBVKPTJPTZQBŘUWJSUPTCFSş
mės medinės lauko durys;
t N *OPWBDJKƈ QSJ[P LPOLVSTF QFM
nėme inovatyviausios įmonės vardą;
tN.&5Ň(".*/*0NFEBMJTTLJSUBT
mediniams langams, kuriems suteikiama tarptautinė sisteminė dešimties
metų garantija.
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Ekologija
Gamybai naudojama mediena turi tarptautinį FSC sertiﬁkatą, patvirtinantį,
kad mediena buvo įsigyta iš tinkamai
tvarkomo miško, t. y. tinkamai derinama
aplinkos apsauga, socialinė gerovė bei
ilgalaikė ekonominė nauda. Naudojamos
tik ekologiškos bei visus aplinkosaugos
reikalavimus atitinkančios žaliavos.
Mūsų naudojami dažai turi „Mėlynojo
angelo“ ženklinimą – tai yra pirmasis ir
geriausiai pasaulyje žinomas ekologinis
ženklas, įdiegtas 1978 metais ir nustatęs
ekologiškų produktų standartą.
Visos apdailos medžiagos yra ekologiškai
švarios, nekenksmingos, pagamintos
vandens pagrindu, leidžia mediniam langui „kvėpuoti“.
Medienos atliekos gamybos procese yra
perdirbamos į medienos briketus kūrenimui.
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10 metų garantija*
Pirmieji Baltijos šalyse
Naujų medinių langų ieškantys klientai Lietuvoje jau gali įsigyti gaminių, kuriems
suteikiama dešimties metų garantija. Tokią naujovę mūsų šalyje kol kas siūlo tik „Megrame Medis“. 2007 m. bendrovė „Megrame Medis“ iš tarptautinį pripažinimą pelniusios
dažų gamintojos „Remmers“ gavo sertiﬁkatą, leidžiantį teikti dešimties metų sisteminę
garantiją.
Tokia ilgalaikė sisteminė garantija buvo
pradėta teikti Vokietijoje 2000 metais.
Vien aukštos kokybės nebepakako norint
patenkinti išaugusius vartotojų poreikius,
tad kai kurie dažų sistemų gamintojai,
tarp jų ir „Remmers“, pradėjo leisti teikti
dešimties metų garantiją langams, pagamintiems laikantis jų automatizuoto
keturių sluoksnių dengimo technologinio
reglamento reikalavimų. Tokius sisteminės dešimties metų garantijos leidimus
turi vos kelios langų gamybos įmonės
Europoje.
Sklandų gamybos procesą užtikrina nuo
2006 m. veikianti moderni, visiškai automatizuota langų dažymo technologija,
kurią taikant užprogramuojami ir itin
tiksliai vykdomi kompiuterinės programos valdomi drėkinimo, impregnavimo,
gruntavimo ir džiovinimo procesai. Tiksliai nustatytu laiku ruošiniai patenka į
dažymo ar džiovinimo kameras, taip pat
užtikrinama, kad kamerose jie būtų tik
tiek laiko, kiek reikia. Tokia medinių langų dažymo technologija įdiegta tik keliose Europos gamyklose.
Naujausia įranga ir modernios gamybos technologijos leidžia iki smulkme nų apskaičiuoti ir kontroliuoti visą gamybos procesą – nuo medienos pirkimo,
sandėliavimo iki apdirbimo, langų pagaminimo ir sumontavimo pas klientą.
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Taip pat labai svarbi ir gamybos kontrolė.
Bendrovė visą gamybos procesą tiksliai
ﬁksuoja dokumentuose ir juos archyvuoja. Todėl prireikus nesunku nustatyti, kada ir kokiomis sąlygomis buvo
pagamintas konkretus langas, kokios
medžiagos buvo naudotos, kurie darbuotojai ir kokius darbus atliko – ﬁksuojami visi technologinio proceso parametrai bei aplinkos sąlygos.
Pirkdami tam tikro tipo medinius langus
„Megrame“ gausite sertiﬁkatą, liudijantį,
kad Jūsų įsigytas gaminys įtrauktas į
tarptautinę dažų sistemos gamintojo
duomenų bazę. Šį sertiﬁkatą gausite
asmeniškai paštu iš Vokietijos. Tai tarsi
draudimo polisas. „Megrame Medis“ garantiją taiko medžiagoms, iš kurių gaminami langai, gaminių stiklams, vyriams,
spynoms, apkaustams.

* 10 metų garantija taikoma tam tikros
speciﬁkacijos gaminiams. Visiems gaminiams taikoma 5 metų garantija.
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Medienos savybės
Medinius langus ir duris renkasi žmonės, kuriems rūpi ekologija ir gamtos išsaugojimas,
kurie vertina natūralumą, siekia sukurti jaukią aplinką. Plati spalvų gama, formų ir
dydžių įvairovė, galimybė rinktis medienos rūšį – tai savybės, dėl kurių ir architektai, ir
interjero specialistai vis dažniau pataria rinktis medinius langus ar duris. Kokybiški, šilti
ir gražūs gaminiai Jūsų namams suteiks jaukumo, šilumos, natūralumo ir solidumo.
Gaminame langus ir duris iš įvairių medienos rūšių:
tQVÝJFT
tSBVEPONFEäJP(meranti ir mahagony);
tFHMşT
Hemlock

Ąžuolas

Maumedis

Pušis

Eglė

Eukaliptas

Meranti

Mahagony

Jei pageidaujama, langus bei duris gaminame ir iš kitų tradicinių (ąžuolo, maumedžio) arba egzotiškų (hemlock, oregon,
white saraya ir kt.) medienos rūšių.
Medinius langus gaminame iš 3 sluoksnių
klijuotos medienos tašo, kuris yra:
tZQBŘUWJSUBTCFJBUTQBSVT
deformacijoms;
tTVLMJKVPUBTJÝUSJKƈBUTLJSƈTMVPLTOJƈ
radialinių lentų, naudojant drėgmei
atsparius, bet orui laidžius klijus;
tKBNFWJTJÝLBJOşSBÝBLƈ
tUPLTUBÝBTOFUVSJOFUNFOLJBVTJPT
galimybės išlinkti, suktis ar išilgai skilti.
3 medienos sluoksniai suklijuojami taip,
kad greta esančių medienos sluoksnių
rievių kryptys nesutaptų.
Iš tokios medienos pagaminti mediniai
langai ir durys atsparūs deformacijoms,
o išorinių sluoksnių radialinis ar pusiau
radialinis pjūvis apsaugo langų ar durų
paviršių nuo skylinėjimo.

12

13

Medienos savybės

Kodėl verta rinktis
medinius langus bei duris?
Mediena – puiki žaliava langams. Medienos šilumos izoliacijos savybės žymiai
geresnės nei kitų medžiagų, naudojamų
langams ir durims gaminti.
Medienos šiluminio plėtimosi koeﬁcientas yra pats mažiausias, palyginti su
kitomis langų gamybai naudojamomis
medžiagomis. Tai suteikia neribotas galimybes įgyvendinti net ir pačius sudėtingiausius architektūrinius sumanymus.
Mediniai langai bei durys išlieka statiški
ir stabilūs.
Mediniai langai ir durys – ilgaamžiai.
Esame vieninteliai Baltijos šalyse savo
gaminiams suteikiantys tarptautinę net
iki 10 metų garantiją! Mūsų langai ir durys atitinka aukščiausius Europos kokybės reikalavimus.
Mediniai langai ir durys – ekologiški.
Medžiui apdirbti naudojamos tik iš
natūralių medžiagų pagamintos priemonės. Šie langai ypač tinka vertinantiems
natūralumą.

14

Mediena „kvėpuoja“, o tai padeda palaikyti oro drėgmę patalpose.
Mediena nekaupia elektrostatinio
krūvio, todėl netraukia dulkių ir jos paviršiaus nereikia valyti antistatinėmis
priemonėmis.
Neribota spalvų įvairovė. Jūsų pasirinkimui – ekologiškų, pagamintų vandens
pagrindu, elastingų dažų ir lakų spalvų
įvairovė. Todėl galime priderinti rėmų
atspalvį prie vidaus ir išorės apdailos, taip
pat prie baldų. Skaidrūs lakai ir spalvoti
medžio konservantai išryškina medžio
tekstūrą.
Medinio lango kokybę, taip pat ir jo
kainą lemia šie pagrindiniai veiksniai:
tNFEJFOPTSƇÝJTJSKPTUJOLBNBT
paruošimas;
tUJOLBNBJTVQSPKFLUVPUBTJSQBHBNJOUBT
lango proﬁlis;
tNFEJFOPTJNQSFHOBWJNPJSEBäZNP
technologija, impregnuojamųjų
medžiagų, dažų ir lakų kokybė;
tQBUWBSƇT UWJSUJJSJMHBBNäJBJBQLBVTUBJ
tUJOLBNBTNPOUBäBT LPLZCJÝLPT
montažo medžiagos;
tUJOLBNBMBOHPQSJFäJƇSB
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Medžio su aliuminiu
langų savybės
Medinė aliumininė konstrukcija turi gerąsias šių dviejų medžiagų savybes. Mediena – šilta ir gerai garsą sugerianti
natūrali medžiaga, namams suteikianti
jaukumo ir šilumos. Aliuminis – šiuolaikinis
aukštos technologijos produktas, itin
atsparus išorės poveikiui ir gana lengvas,
tad varstomų dalių neapkrauna papildomu svoriu.
Aliuminiu kaustyti mediniai langai
ilgaamžiai, labai gerai saugo medinį lango
paviršių nuo žalingo aplinkos poveikio, UV
spindulių. Aliumininiai proﬁliai dengiami
specialia dažų danga arba anoduojami.
Galimas labai didelis spalvų pasirinkimas, tokiems langams nereikia ypatingos
priežiūros. Medžio ir aliuminio derinimas
kuriant interjerą – puikus šiuolaikinės architektūros sprendimas.

Kodėl verta rinktis medinius
aliumininius langus bei duris?
Jie bus tinkami Jums ne vieną dešimtmetį – aliumininis ekranas medinį
rėmą patikimai apsaugo nuo žalingo
aplinkos poveikio: UV spindulių, lietaus,
sniego, dulkių, todėl apie langų ar durų
restauraciją nereikės net pagalvoti.
Tvirti, tačiau gana lengvi langai, nes
aliumininis ekranas neapkrauna varstomų
dalių papildomu savo svoriu.
Saugesni.
Geresnės šilumos izoliacijos savybės
puikiai tinka šilumą taupantiems namams. Gaminame labai šiltus medinius
aliumininius langus iš proﬁlių, turinčių
ypač gerų šilumos izoliacijos savybių.
Lengvai prižiūrimi – dešimtmečius jų
nereikės perdažyti, perlakuoti ar kitaip
restauruoti. Įbrėžimus nesudėtinga panaikinti, tam labai tinka automobiliniai
dažai ar kitos priemonės, kurias mes
Jums visada galėsime rekomenduoti.
Didelis spalvų pasirinkimas – langai ir
durys, kaustyti aliuminiu, gali būti dažomi
bet kokia jūsų pasirinkta spalva iš visos
RAL spalvų paletės.
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Gaminių spektras
LANGAI

Euro / Euro`ALU – į vidų atidaromi langai

Projektavimas
UAB „Megrame Medis“ per daugiau nei
dešimt veiklos metų sukaupė didelę patirtį bei žinių bagažą medinių bei medžio-aliuminio langų, durų, fasadų gamybos srityje. Įmonės konstruktorių skyriuje
dirba specialistai, kurie jau daugiau kaip
20 metų specializuojasi tik medinių langų
projektavimo ir gamybos srityje. Įmonė
šiuo metu gamina virš 10 skirtingų langų
sistemų ir kiekviena sistema turi savo
savybes bei charakteristikas, kurias pritaikius kiekvienam projektui individualiai
gaunamas optimalus sprendimas.

Euro 68/78

Euro 68/78`ALU

Euro 110

Nordic / Nordic`ALU – į lauką atidaromi langai

Nordic

Todėl mūsų specialistai profesionaliai padės Jums:
• išsirinkti labiausiai tinkančią sistemą;
• pastato projektavimo stadijoje paruoš
langų, fasadų adaptavimo projektą;
• pritaikys gaminius konkrečiam
objektui;
• paruoš montavimo mazgus.

Nordic`ALU

Euro 110M`ALU

Nestandartiniai gaminiai

Pavyzdys – dvigubas langas

DURYS

Euro / Euro`ALU terasos durys –

varstomos durys, pakeliamos nustumiamos durys,
ištraukiamos nustumiamos durys, sulankstomos durys

Euro / Euro`ALU lauko durys –
klasikinės ir skydinės lauko durys

Skydinės durys

Klasikinės durys

FASADAI

Novus – medžio-aliuminio fasadai

ALU
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– tai MEGRAME MEDIS gaminiai su aliuminiu.
ALU kampukai parodyti iš lauko pusės

19

Langai

Euro / Euro`ALU
EURO linijos gaminiai – elegantiški europinio stiliaus gaminiai, atidaromi į vidų. Tai Europoje populiariausi langai. Šios linijos gaminiai gaminami iš 68 arba 78 mm storio proﬁlio iš kliento pasirinktos medienos (dygiuotos arba nedygiuotos pušies, maumedžio,
ąžuolo, raudonmedžio ir kt.). Į vidų atidaromi langai puikiai tinka ir butui, ir namui. Norintys ypač didelių ir nestandartinių matmenų langų gali rinktis Euro 78 langus. Langai atidaromi dviem būdais, t. y. atidaromi į šoną išvalyti ir atverčiami, kad į patalpą patektų
gryno oro.
SAUGUMAS
Tai vieni iš saugiausių langų rinkoje: pirma,
langai išvalomi iš vidaus, nėra jokios papildomos rizikos, antra, langai stiklinami
išskirtinai tik iš vidaus, todėl į vidų įsilaužti
galima tik išdaužus stiklą. Į šios serijos gaminius galima įmontuoti dar saugesnę
atidarymo ir užrakinimo furnitūrą.
ŠILUMA
Šiuos langus galima būtų pavadinti vienais iš šilčiausių langų, kadangi 78 mm
pločio varčioje galima įdėti iki 42 mm
dviejų kamerų stiklo paketą, tokio lango
šilumos laidumo koeﬁcientas (U) gali
būti iki 1,0 W/m2K. Standartinio 68 mm
pločio lango su vienos kameros paketu –
U~1,5 W/m2K, į šio proﬁlio varčią galima
įdėti iki 32 mm pločio paketą. Šiuose languose ventiliacija gali būti įmontuota tiek
į varčią, tiek į staktą. Visi gaminiai turi dvi
tarpines, suteikiančias langui aukščiausią
sandarumo lygį.
GARSO IZOLIACIJA
Labai gera šios serijos gaminių garso izoliacija ir jie puikiai pritaikomi ten, kur labai triukšminga aplinka (šalia intensyvaus
eismo kelių, geležinkelio ir t. t). 78 mm
proﬁlio gaminiai pasiekia iki Rw – 48 dB.
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DURŲ PASIRINKIMAS
EURO lauko durys gaminamos su išskirtinai žemais 20 mm aukščio slenksčiais,
leidžiančiais neįgaliems žmo nėms lengvai
patekti į vidų. Lauko durys gali būti klasikinės arba skydinės. Ši serija pasižymi
ypač plačiu terasinių durų asortimentu.
Pakeliamos sustumiamos durys gali būti
iki 3 m aukščio ir 6 m pločio, turėti labai
didelį stiklo plotą, dėl to į patalpą patenka
maksimaliai šviesos.

Euro
Euro`ALU

KAUSTYMAS ALIUMINIU
EURO gaminiai gali būti kaustomi aliuminiu iš lauko, tai reiškia „jokių rūpesčių
daugybę metų“. Aliumininio dangtelio
dizainas gali būti pasirenkamas iš pateiktų
pavyzdžių. Aliumininiai dangteliai montuojami taip, kad tarp jų ir medienos
cirkuliuojantis oras išgarintų drėgmę ir
apsaugotų medieną nuo puvimo.
SPALVOS
Gaminiai gali būti lakuojami standartinių
spalvų lakais arba dažomi bet kuria RAL
spalva. Išorinio aliumininio proﬁlio spalva taip pat gali būti pasirenkama iš visos
RAL ar NCS spalvų paletės.
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Langai

Langai

Į vidų
atidaromi langai

Dizaino elementai

......................................................................

69 psl.

Skersiniai, kampų jungtys, palangės ................ 63 psl.

68 /78

Dekoratyvinis lango dalijimas ....................................... 61 psl.
Dizaino elementai

.........................................................................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės
Tinkleliai nuo vabzdžių

Varstymo būdai:
atverčiami,
atidaromi į vidų,
atidaromi ir atverčiami.

.................

63 psl.
81 psl.

68 /78

78

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Proﬁlio storis: 68 arba 78 mm.

Mediniai

Medžio/aliuminio

Mediniai

Euro
Euro`ALU

Garso izoliacija nuo 32 iki 48 dB
(priklauso nuo stiklo paketo).

Galimas medienos
paruošimo pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba
3 sluoksnių nedygiuota.

Medžio/aliuminio

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių
dygiuota arba 3 sluoksnių
nedygiuota.

Nevarstomi langai
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37

Proﬁlio storis 68 arba 78 mm.

69 psl.

...........................................................

68 /78

115

78

78

78

68 /78

77 6
83

Nevarstomi langai gali būti derinami (integruojami)
su visais kitais EURO serijos gaminiais, kuriami didesni
elementai.

Į vidų atidaromas langas gali būti išvalomas iš vidaus, nėra jokios papildomos rizikos. Atvertus langą
užtikrinama puiki patalpos ventiliacija, grynas oras
patenka į vidų, o tvirtai užﬁksuotas atverstas langas
neveikiamas vėjo gūsių. Taip pat galima mikroventiliacija, kai langas truputį atverčiamas ir užﬁksuojamas, į
patalpą minimaliai patenka gaivaus oro.

6

Dekoratyvinis lango dalijimas .................................... 61 psl.

86

Ventiliacija ................................................................................................ 79 psl.

Rankenėlių pasirinkimas ....................................................... 73 psl.
Ventiliacija ................................................................................................... 79 psl.
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Aksesuarai ir pasirinktys:

Aksesuarai ir pasirinktys:

78

Nevarstomi langai

Į vidų atidaromi langai

Euro
Euro`ALU

Garso izoliacija nuo 32 iki
48 dB (priklauso nuo stiklo
paketo).

Galimas kaustymas aliuminiu.
Minimalūs matmenys:
250 mm aukštis ir 250 mm plotis.

Galimas kaustymas
aliuminiu.

Maksimalūs matmenys:
2500 mm aukštis ir 3500 mm plotis.

22

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 mm vieno
stiklo iki 32 mm paketo.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

Varstymo būdai

29
86

78

22

30 25

24

115
115

Medžio/aliuminio

68 /78

6

Stiklo paketas

68 /78

37

68 /78

6

112

78

Mediniai

115

78

77

68 /78
78

115

68 /78

77

78

68

78

Medžio/aliuminio

30 25

* Dėl nestandartinių matmenų langų teirautis pardavėjo.

68

68 /78

Mediniai

68 /78

Stiklo paketas

11

37

68 /78

6

68 /78

Varstomosios dalies matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
Svoris
280–1600
350–2450
Iki 130 kg

78

78
78

77
100
22

68 /78

78

94

78

Aukštis, mm
250–2500

78

Lango matmenys*
Plotis, mm
250–3500

86

29

29

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 mm vieno
stiklo iki 32 mm paketo.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

86

6

Varstymo būdai

23

Langai

Nordic / Nordic`ALU
Šio tipo langai ypač paplitę Skandinavijos šalyse ir Jungtinėje Karalystėje. Šiuose
kraštuose siaučiantys stiprūs vėjai ir dažni lietūs tokį langą dar labiau prispaudžia prie
rėmo, taip sumažėja pralaidumas orui ir vandeniui. Į lauką atidaromi langai ypač tinka
sodyboms, kotedžams, mediniams rąstiniams namams. Tokie langai nepamainomi
siekiant išsaugoti kultūrinį paveldą. NORDIC gaminiai gaminami iš 90 mm storio proﬁlio iš kliento pasirinktos medienos (dygiuotos arba nedygiuotos pušies, maumedžio,
ąžuolo, raudonmedžio ir kt.).
TECHNOLOGIJOS IR
PRAKTIŠKUMAS
Bendrovė “Megrame Medis“ gamybai
naudoja tik aukščiausios kokybės ekologiškas medžiagas ir moderniausias
technologijas, todėl visi langai atitinka
griežčiausius Europos kokybės reikalavimus. Šios serijos langų varčios gaminamos iš 68 mm pločio tašo, staktos – iš
90 mm, todėl varstomosios dalys gali būti
stiklinamos paketais iki 32 mm pločio, o
ﬁksuotos vitrinos net iki 44 mm trijų stiklų
stiklo paketais. Gaminiai gali būti montuojami su specialia „easy clean“ furnitūra,
leidžiančia langą išvalyti iš vidaus.
ŠILUMA
Langai pasižymi labai geromis šilumos ir
garso izoliacijos savybėmis: lango su standartiniu dvigubu stiklo paketu šilumos
laidumo koeﬁcientas – 1,5W/m2K; lango
su trigubu stiklo paketu, pripildytu argono
dujų, šilumos laidumo koeﬁcientas pakyla
iki 1,1 W/m2K ar dar aukščiau (priklausomai nuo pasirinkto stiklo paketo).
SAUGUMAS
Šios serijos varstomi gaminiai (skirtingai
nei kiti panašūs gaminiai rinkoje) stiklinami iš vidaus.
Atlikti išskirtinai saugių langų BS 7950 tyrimai ir gauti atitinkami sertiﬁkatai.

24

Visos gamyboje naudojamos medžiagos
atsparios korozijai, todėl šie langai bus
tinkami itin ilgai.
GARSO IZOLIACIJA
Šios serijos gaminių labai gera garso izoliacija ir jie gali būti pritaikomi ten, kur yra
didelis triukšmas.

Nordic
Nordic`ALU

DURŲ PASIRINKIMAS
NORDIC gaminių serijai pritaikomos visos
EURO lauko durys. Lauko durys gaminamos su išskirtinai žemais 20 mm aukščio
slenksčiais, leidžiančiais neįgaliems žmo
nėms lengvai patekti į vidų. Lauko durys
gali būti klasikinės arba skydinės.
KAUSTYMAS ALIUMINIU
NORDIC gaminiai gali būti kaustomi aliuminiu iš lauko, tai reiškia „jokios priežiūros
daugybę metų“. Aliumininiai dangteliai
montuojami taip, kad tarp jų ir medienos
cirkuliuojantis oras išgarintų drėgmę ir
apsaugotų medieną nuo puvimo.
SPALVOS
Gaminiai gali būti lakuojami standartinių
spalvų lakais arba dažomi bet kuria RAL
spalva. Išorinio aliumininio proﬁlio spalva taip pat gali būti pasirenkama iš visos
RAL ar NCS spalvų paletės.

25

Langai

Langai

Nevarstomi langai

Į lauką atidaromi langai
Aksesuarai ir pasirinktys:

Vitrinos gali būti derinamos (integruojamos) su visais
kitais NORDIC serijos gaminiais, kuriami didesni elementai.

Ventiliacija ................................................................................................... 79 psl.
Dekoratyvinis lango dalijimas ....................................... 61 psl.
Skersiniai, kampų jungtys, palangės

..................

63 psl.

Aksesuarai ir pasirinktys:

Atidaromi į lauką langai patogūs patalpose, kur
taupoma vidaus erdvė, pamario krašto statiniuose,
kur stiprūs vėjai nuo atvirų vandens telkinių dar labiau
sandarina tokios konstrukcijos langus. Šie langai gali
būti derinami (integruojami) su visais kitais NORDIC
serijos gaminiais, kuriami didesni elementai.
Į lauką atidaromi langai ypač tinka sodyboms, kotedžams, mediniams rąstiniams namams, architektūros paveldo statiniams.

Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 74 psl.
Ventiliacija .................................................................................................... 79 psl.
Dekoratyvinis lango dalijimas ........................................ 61 psl.
Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.
Skersiniai, kampų jungtys, palangės .................... 63 psl.

Varstymo būdas: atidaromi į lauką.

90

Proﬁlio storis 90 mm.

5 22

33

Mediniai

Galimas medienos
paruošimo pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba
3 sluoksnių nedygiuota.
Garso izoliacija nuo
32 dB (priklauso nuo
stiklo paketo).

Galimas kaustymas aliuminiu.

77

Medžio/aliuminio

Medžio/aliuminio

Mediniai

Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių
dygiuota arba 3 sluoksnių
nedygiuota.

Į lauką atidaromi langai

Nordic
Nordic`ALU

52

100

21

29

28

28

Galimi stiklo paketai
nuo 6 mm stiklo iki 44 mm
stiklo paketo.

7

Varstymo būdai

77
22 5

90
67

22 5

Stiklo paketas

99

100

Mediniai

67 6 2 7
99

Medžio/aliuminio

90

90

Medžio/aliuminio

6

99

90
7

Stiklo paketas

27

53

90

90

21

90

90

90

90

Mediniai

53

67

* Dėl nestandartinių matmenų langų teirautis gamykloje.

52

29

10 0

28

Varčios matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
450–900
350–1350

33

* Dėl nestandartinių matmenų langų teirautis gamykloje.

90

7

90

53

52

29 21

Galimas kaustymas
aliuminiu.

Gaminio matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
250–3500
250–2500

26

99

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Galimas stiklinimas dviejų arba
trijų stiklų paketais.

Nordic
Nordic`ALU

67

10 0

28

Proﬁlio storis 90 mm.

Nevarstomi langai

90

7

90

53

52

21 29

90

77

Galimi stiklo paketai
nuo 6 iki 32 mm.

77

5 22

Varstymo būdai

27

Langai

Į lauką atverčiami langai
Aksesuarai ir pasirinktys:
Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 74 psl.
Į lauką atverčiami langai patogiausi vieno aukšto
pastatuose, balkonuose ar kitose erdvėse, kur langus
galima valyti iš išorės. Varčia atsiverčia į lauko pusę,
atvertus užtikrinama gera ventiliacija. Šie langai gali
būti derinami (integruojami) su visais kitais NORDIC
serijos gaminiais, kuriami didesni elementai.

Ventiliacija .................................................................................................... 79 psl.
Dekoratyvinis lango dalijimas ........................................ 61 psl.
Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.
Skersiniai, kampų jungtys, palangės .................... 63 psl.

Varstymo būdas:
atverčiami į lauką.
90

Medžio/aliuminio

77

99

67

10 0

33

5 22

90

Į lauką atverčiami langai

Nordic
Nordic`ALU

Mediniai

Proﬁlio storis 90 mm.
Galimas stiklinimas dviejų arba
trijų stiklų paketais.
Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių dygiuota
arba 3 sluoksnių nedygiuota.

77
22 5

33

Galimas kaustymas aliuminiu.

99

10 0

67

Garso izoliacija nuo 32 dB
(priklauso nuo stiklo paketo).

Varčios matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
450–900
350–1350

90

90

* Dėl nestandartinių matmenų langų teirautis gamykloje.

100

90

Mediniai

90

100

27

6

67

99

90

Medžio/aliuminio

90

99

67 6 2 7

22 5 77

Stiklo paketas

28

Galimi stiklo paketai
nuo 6 iki 32 mm.

77

5 22

Varstymo būdai

29

Nestandartiniai gaminiai
„MEGRAME MEDIS“ nuo pat įkūrimo nebuvo vien tik standartinių gaminių gamintoja.
Jau dešimt metų mūsų specialistai kartu su KPD (Kultūros paveldo departamento, buvęs
KVAD) akredituotais architektais vykdo įvairius dvarų, vienuolynų, bažnyčių restauracijos ar renovacijos projektus.
Be senosios architektūros plačiai dirbama ir su šiuolaikiniais pastatais bei
medžiagomis. Vykdomi ir itin didelių
įstiklinimo plotų reikalaujantys projektai
ar projektai panaudojant netradicines
žaliavas, pavyzdžiui gaminių kaustymas
bronziniais ar paauksuotais proﬁliais.
Per pastaruosius metus atlikti nestandartiniai renovacijos darbai:
t7BMEPWƈSƇNBJ7JMOJVKF
tÀW,PUSZOPTWJFOVPMZOBT7JMOJVKF
t1BHşHJƈWJEVSJOşNPLZLMB
t,MBJQşEPT BQTLSJUJFT MJHPOJOşT LPOTVM
tacinė poliklinika;
t1JSLMJƈSƇNBJ 0MBOEJKB 
t4UJLMJƈWJFÝCVUJT7JMOJVKF
t7JMOJBVTVOJWFSTJUFUBT
t1BMBOHPTLBSJOJOLƈSBNPWş
t,BVOPUFDIOPMPHJKPTVOJWFSTJUFUBT
t4U .BSUJOT $PVSUZBSE $PWFOU (BSEFO 
Anglija).

30

31

Durys

Kaip išsirinkti jūsų poreikius
atitinkančias terasos duris?

Norint išsirinkti geriausią sprendimą svarbu atkreipti dėmesį į šiuos kriterijus:
tReikalingą praėjimo plotį. Kokia terasinių durų funkcija? Ar jos tarnaus tik
kaip išėjimas, ar yra pageidavimas jas
plačiai praverti siekiant sujungiant vidaus ir lauko erdves?
tValdymo paprastumą. Kas dažniausiai
jas varstys, ar reikia, kad jas varstytų vaikai, ar yra poreikis jas rakinti iš išorės?
tKainą. Kiek lėšų galite tam skirti, nes skirtingų sistemų kaina gali ženkliai skirtis.

tSlenksčio aukštį. Ar tarp lauko ir vidaus
bus daug judama? Ar bus stumdomi staliukai ar pan.? Galbūt reikalingas ypač
žemas slenkstis judėti neįgaliesiems?
tCharakteristikų ypatumus. Ar yra ypatingi saugos ar akustikos reikalavimai?
Didesnis maksimalus varčios svoris leidžia
stiklinti sunkiais stiklo paketais, didinant
durų garso izoliaciją, saugumą.

Pateikiama lentelė leis palyginti ir teisingai išsirinkti terasos duris pagal skirtingus kriterijus:
Slenksčio aukštis Valdymo Kaipapras- na**
(nuo patalpos
tumas*
grindų lygio)

Terasos durų
tipas

Varčios
svoris
(max)

Praėjimo
plotis (max)

Varstomos

130 kg

Viena varčia – 1,04 m, 62 mm; galimas 1
dvi varčios – 2,09 m lauko durų
slenkstis 20 mm

1

4

3

Ištraukiamos Iki 200 kg Viena varčia – 1,42 m, 76 mm
nustumiamos
dvi varčios – 2,91 m

3

2

Viena varčia – 3,1 m,
Pakeliamos
300 kg
nustumiamos (iki 600 kg dvi varčios – 5,99 m
su papildomais
ratais)

Galimas 4
automatizuotas
valdymas

Sulankstomos 80 kg

93 mm (kai susiTrys varčios (min)
lanksto i vidų);
– 2,5 m, septynios
varčios (max) – 6,2 m 83 mm (kai susilanksto i lauką)

Nuo 30 mm iki
60 mm

Kaip išsirinkti poreikius
atitinkančias terasos duris?

Euro
Euro`ALU

* Paprasčiausias – 1, sudėtingiausias – 4.
** Mažiausia – 1, didžiausia – 4.
Kai reikia taupyti vietą patalpoje ir nėra galimybės pasirinkti varstomų ar sulankstomų terasos durų, siūlome ištraukiamas nustumiamas arba pakeliamas nustumiamas
duris, kurios stumdomos lygiagrečiai nevarstomai daliai ir atvėrus neužima vietos patalpos viduje.

32

33

Durys

Durys

Terasos durys

Aksesuarai ir pasirinktys:
Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 74 psl.

Pro terasos duris galima tiesiai išeiti į lauką, terasą
arba iš kambario į balkoną. Šias duris galima atverti
ir patogiai vėdinti patalpas. Galimos tiek į vidų, tiek į
lauką varstomos terasos durys.

Ventiliacija ................................................................................................... 79 psl.

Dizaino elementai

..........................................................................
..................

69 psl.
63 psl.

Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.

Varstymo būdai:
į vidų atidaromos terasos durys,
į lauką atidaromos terasos durys,
atidaromos ir atverčiamos terasos durys.

191
86 17
10 7

56
79

40

96

29

10 9

86
78

37

Mediniai

Medžio/aliuminio

Medžio/aliuminio

Garso izoliacija nuo 32 iki
48 dB (priklauso nuo stiklo
paketo).

Pakeliamos
nustumiamos durys

Euro
Euro`ALU

Galimas kaustymas
aliuminiu.

115

115

115

115

86

5

96
123

92

92
10 2

5

107

67

56
56

19 1

7

6

Varstymo būdai

12 1

19 1
56

Medžio/aliuminio

68 /78

29

14

15 3

92

19 1

56

68 /78

Medžio/aliuminio

15 3

Mediniai
68 /78

68 /78

37

164

19 1

78

164

67

17 8

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

Mediniai

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 mm vieno stiklo
iki 32 mm paketo.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

67

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

29

17 8
67

68 /78

Varstomosios dalies matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
Svoris
700–3300
850–2765
Iki 300 kg

12 7

180

145

24

24
68 /78

55

180

145
30 25

Varstomosios dalies matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
Svoris
700–1150
1850–2450
Iki 130 kg

34

Proﬁlio storis
68 arba 78 mm.

Galimas medienos
paruošimo pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba
3 sluoksnių nedygiuota.

Galimas kaustymas aliuminiu.

Stiklo paketas

69 psl.

Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.

191

Garso izoliacija nuo 32 iki 48 dB
(priklauso nuo stiklo paketo).

86

..........................................................................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės .................... 63 psl.

6

37

78

115

Mediniai

Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba 3
sluoksnių nedygiuota.

6

Dizaino elementai

Pakeliamos nustumiamos durys Jūsų būstui suteiks
daugiau šviesos ir erdvės, o pastato fasado dizainui –
neribotų galimybių.

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Galimas stiklinimas dviejų arba
trijų stiklų paketais.

78

Ventiliacija .................................................................................................... 79 psl.
Dekoratyvinis lango dalijimas ........................................ 61 psl.

68 /78

Proﬁlio storis 68 arba 78 mm.

37

Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 73 psl.

Maksimalūs gaminio matmenys:
2,9 m aukštis ir 6,0 m plotis.

68 /78

Euro
Euro`ALU

Aksesuarai ir pasirinktys:

Dekoratyvinis lango dalijimas ....................................... 61 psl.

Skersiniai, kampų jungtys, palangės

Terasos durys

Pakeliamos
nustumiamos durys

11

Stiklo paketas

66

10 7

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 iki 32 mm.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

107

91

66

11

Varstymo būdai

35

Durys

Durys

Ištraukiamos
nustumiamos durys

Aksesuarai ir pasirinktys:
Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 73 psl.
Ventiliacija .................................................................................................... 79 psl.

Aksesuarai ir pasirinktys:

Sulankstomos
durys

Rankenėlių pasirinkimas ........................................................ 73 psl.
Ventiliacija .................................................................................................... 79 psl.

Dekoratyvinis lango dalijimas ........................................ 61 psl.

Dekoratyvinis lango dalijimas ........................................ 61 psl.

Dizaino elementai

Dizaino elementai

..........................................................................

69 psl.

..........................................................................

69 psl.

Skersiniai, kampų jungtys, palangės .................... 63 psl.

Skersiniai, kampų jungtys, palangės .................... 63 psl.

Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.

Tinkleliai nuo vabzdžių ............................................................. 81 psl.

Varstymo kryptys:
sulankstomos į vidų durys,
sulankstomos į lauką durys.
68 /78

68 /78

Garso izoliacija nuo 32 iki
48 dB (priklauso nuo stiklo
paketo).

68 /78

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

68 /78

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 iki 32 mm.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

102

87

9

Varstymo būdai

158

13
147
188

155

24

54

182
24
160

68 /78

158

62 4

92

87

4

62

62 4

82

Medžio/aliuminio

135

135

110

138

68 /78

135

50

68 /78

68 /78
28

51

133

68 /78

36

29

158

68 /78

82

90

Medžio/aliuminio

86

68 /78

Mediniai
68 /78

80

68 /78

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

143

68 /78

39

184

Varstomosios dalies matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
Svoris
400–900
850–2350
Iki 80 kg

Mediniai

6

Euro
Euro`ALU

16

182

184
16

24

182
24

16

184

Varstomosios dalies matmenys*
Plotis, mm
Aukštis, mm
Svoris
720–1600
820–2370
Iki 150 kg

37

Sulankstomos durys

Galimas kaustymas aliuminiu tik į vidų nustumiamų durų.

Galimas kaustymas aliuminiu.

78

Medžio/aliuminio

Garso izoliacija nuo 32 iki
48 db (priklauso nuo stiklo
paketo).

Galimas medienos
paruošimo pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba
3 sluoksnių nedygiuota.

Mediniai

Mediniai

Medžio/aliuminio

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Galimas medienos
paruošimo pasirinkimas:
3 sluoksnių dygiuota arba
3 sluoksnių nedygiuota.

Stiklo paketas

155

78
37

Proﬁlio storis
68 arba 78 mm.

Galimas stiklinimas dviejų
arba trijų stiklų paketais.

Euro
Euro`ALU

107

29

Proﬁlio storis
68 arba 78 mm.

Ištraukiamos
nustumiamos durys

68 /78

8

86

115

37

115

78

6

68 /78

11

Stiklo paketas

86

41

48

4

83

48

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 iki 32 mm.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

4

83

48

4

83

41

86

11

Varstymo būdai

37

Durys

Durys

Kaip išsirinkti lauko duris?
SKYDINIŲ DURŲ
KONSTRUKCIJOS YPATUMAI
,,Megrame Medis“ siūlo dviejų tipų lauko duris – klasikines ir skydines, atidaromas
tiek į vidų, tiek ir į lauką. Taigi kuo jos skiriasi?
ypač geromis garso ir šilumos izoliacijos
savybėmis. Tokio tipo duris rekomenduojame statyti namuose, turinčiuose tambūrą ar kai durys neturi tiesioginio kontakto
su lauku ir patalpų vidumi.

Skydinės durys pranoksta klasikines savo dizaino galimybėmis, stilių gausa –
nuo modernaus iki klasikinio. Taip pat
skydinės durys pasižymi ypatingu tvirtumu, stabilumu ir klimatiniu atsparumu,
tai pasiekiama integruojant į durų skydą
metalinius stabilizatorius. Pats skydas sertiﬁkuotas ir gaminamas Vokietijoje, todėl
garantuojama, kad durys išliks sandarios
esant įvairioms klimatinėms sąlygoms.
Tai ypač aktualu, kai lauko durys skiria
gyvenamąsias patalpas nuo lauko.

Skydinių durų plokštė atitinka aukščiausią
Europoje DIN EN 1121:2000-09 standarto
reikalavimų 4-ąją kategoriją. Tai patvirtina nepriklausomose laboratorijose atlikti tyrimai, kurių metu skydinių durų
plokštės vidinė ir išorinė pusės tam tikrą
laiką laikomos skirtingos temperatūros
ir drėgmės sąlygomis. Atlikus visus tris
bandymus nustatytas minimalus skydinių durų plokštės išsikraipymas.

Pagrindinis klasikinių lauko durų pranašumas prieš skydines yra jų kaina. Jos kone
perpus pigesnės nei skydinės nors taip pat
yra atsparios klimato pokyčiams, pasižymi
Kaip išsirinkti lauko duris?

Euro
Euro`ALU

1. Iš abiejų pusių plokštė padengta penkiasluoksniu drėgmei atspariu klijuotu skydu.

1.
2.

2. Stabilus, atsparus vidinis medienos
užpildas neleidžia durims deformuotis.
3. Kietos poliuretaninės putos užtikrina
ypač gerą šilumos ir garso izoliaciją.
4. Per visą plokštės plotą įmontuota metalinė rėmo stabilizavimo sistema užtikrina durų tvirtumą ir stabilumą.
5. Visu plokštės plotu įklijuotas plokštę
sutvirtinantis kietmedžio rėmas. Kietmedis saugo į jį įmontuotus vyrius ir
spyną nuo įsilaužimo.
6. Aukščiausios kokybės 100 % silikoninės, labai elastingos, atsparios temperatūros pokyčiams tarpinės užtikrina

3.

7.
6.

4.
5.

ypač gerą sandarumą, garso ir šilumos
izoliaciją.
7. Naujos kartos aliumininis slenkstis
su specialiu plastiko intarpu, gerai
sulaikančiu šaltį. Ypač kieto plastiko ir
aliuminio derinys ilgai nenusidėvi, yra
ilgaamžis.
Kaip išsirinkti lauko duris?

Naudojant vieną plokštę, atliekami trys bandymai iš eilės:
1 testas
28 paros

Co
30 %

o

23 C

C

o

0

0

3C

0

-15 C

85 %

o

28 paros

Dėl specialios konstrukcijos durys neišsikraipys, o šilumos ir garso izoliacija išliks tokios,
kokios buvo pirmą jų pagaminimo dieną.

Euro
Euro`ALU

Vidus
2 testas
7 paros

Co
30 %

23 C

Co

o

0

85 %

o

7 paros

Vidus
3 testas
24 paros

Co
30 %

23-30 C

0

o

Co

75-85 C

0

o

85 %

24 paros

Vidus

Istrižainių
2 mm

Nustatyti pakitimai (mm)
Aukščio
Pločio
2 mm
1 mm

Plokštumos
0,2 mm

Apsauga nuo įsilaužimų – tai vienas svarbiausių lauko durų elementų. Į abiejų tipų lauko
duris montuojame įvairius G-U (Vokietija) apsauginius durų užraktus – nuo paprastesnių
iki pačių moderniausių: elektronines spynas, pirštų antspaudų jutiklius ir pan.

38

39

Durys

Durys

Klasikinės lauko durys

Aksesuarai ir pasirinktys:

Klasikinės lauko durys

Aksesuarai ir pasirinktys:

ATIDAROMOS Į VIDŲ

Rankenų ir užraktų pasirinkimas ................................ 75 psl.

ATIDAROMOS Į LAUKĄ

Rankenų ir užraktų pasirinkimas ................................ 75 psl.

Garso izoliacija nuo 32 iki 48 dB
(priklauso nuo stiklo paketo).

Garso izoliacija nuo 32 iki 48 dB
(priklauso nuo stiklo paketo).

11 0

25

12

17 2

12

68 /7 8

100

129

24 35

80

96

69

59

Mediniai

110

90

69

110

Medžio/aliuminio

100

72

24 35

90
68 / 78

69

DK2

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 iki 32 mm.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

68 /7 8

68 / 78

68 /78

Medžio/aliuminio

96

16 7

10 0
10 0

212
81

175

100

68 /78

129

Varčios matmenys*
Aukštis, mm
Svoris
1910–2450
Iki 150 kg

24 35

68 /78

40

Plotis, mm
500–1100

68 / 78

110

Mediniai

68 /78

59

Stiklo paketas

68 /78

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis gamykloje.

100

18

12
68 /78

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

87

99
89

200
12

Varčios matmenys*
Aukštis, mm
Svoris
1910–2450
Iki 150 kg

110

Nordic
Nordic`ALU

Galimas standartinis durų užraktas
arba saugesnis durų užraktas.

Galimas standartinis durų užraktas
arba saugesnis durų užraktas.

59

71 psl.

Klasikinės lauko durys

Galimas kaustymas aliuminiu.

Galimas kaustymas aliuminiu.

Plotis, mm
500–1100

Medžio/aliuminio

Šilumos laidumo koeﬁcientas (U)
iki 1,3 W/m2K.

............................................................

162

59

Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių dygiuota
arba 3 sluoksnių nedygiuota.

Medžio/aliuminio

Šilumos laidumo koeﬁcientas (U)
iki 1,3 W/m2K.

63 psl.
77 psl.

Slenksčių pasirinkimas

68 / 78

Euro
Euro`ALU

Mediniai

Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių dygiuota
arba 3 sluoksnių nedygiuota.

Klasikinės lauko durys

Gali būti stiklinamos dvigubu arba
trigubu stiklo paketu, užpildomos
plokščių.

80

Gali būti stiklinamos dvigubu arba
trigubu stiklo paketu, užpildomos
plokščių.

Proﬁlio storis 68 arba 78 mm.

129

69

147

100

Proﬁlio storis 68 arba 78 mm.

Durų pritraukikliai

59

68 /78

68 /78

71 psl.

18

............................................................

96

Slenksčių pasirinkimas

..................

..........................................................................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės
EURO serijos durys gali būti montuojamos su visais
NORDIC serijos gaminiais naudojant papildomas jungimo detales.

69 psl.

36 8

77 psl.

..........................................................................

12 3

..........................................................................

Dizaino elementai

90

63 psl.

72

..................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės
Durų pritraukikliai

69 psl.

16 9

Šios klasikinės lauko durys atsparios klimato pokyčiams, dėl
specialios technologijos durų plokštė netrūkinėja ir nesideformuoja, durys pasižymi labai geromis garso ir šilumos
izoliacijos savybėmis. Be to, jos itin saugios.

..........................................................................

Mediniai

Dizaino elementai

8 36

18

Stiklo paketas

1 24

Galimi stiklo paketai:
68 mm nuo 6 iki 32 mm.
78 mm nuo 6 iki 42 mm.

12 4

36 8

Siūlomi dizaino pasirinkimai ...................................33–35 psl.
Jungimas su Nordic langais........................................................ 65 psl.

41

Durys

Durys

GALIMAS DIZAINO PASIRINKIMAS

002-12

002-01

002-02

002-03

002-13

002-14

002-15

002-04

Klasikinės lauko durys

Klasikinės lauko durys

Euro
Euro`ALU

Euro
Euro`ALU
002-05

002-08

42

002-08

002-06

002-07

002-09

002-10

002-16

002-17

002-18

002-20

002-21

002-22

002-19

43

Durys

Durys

Skydinės lauko durys
ATIDAROMOS Į VIDŲ

Aksesuarai ir pasirinktys:
Rankenų ir užraktų pasirinkimas ................................ 75 psl.
Dizaino elementai

..........................................................................

Durų pritraukikliai

63 psl.

..........................................................................

77 psl.

Slenksčių pasirinkimas

002-23

002-24

002-25

002-26

69 psl.

..................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės

............................................................

71 psl.

Durų aukštis gali siekti iki 2,95 m ir net daugiau,
priklausomai nuo individualių poreikių.

100

59

68

Proﬁlio storis 68 mm.
Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių dygiuota
arba 3 sluoksnių nedygiuota.
Durų panelės šilumos laidumo
koeﬁcientas (U) iki 1,2 W/m2K.

Klasikinės lauko durys

Euro
Euro`ALU

Mediniai

Garso izoliacija nuo 32 dB ir daugiau (galime pagaminti akustines
duris).
Galimas standartinis durų užraktas
arba saugesnis durų užraktas.
002-28

002-29

Euro
Euro`ALU

002-30

Plotis, mm
850–1240

68

10

Varčios matmenys*
Aukštis, mm
2030–2600

22
18

19

002-27

Skydinės lauko durys

Svoris
Iki 150 kg

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pardavėjo.

Mediniai

24

68

100

Stiklo paketas
002-31

44

002-32

35

68

59

100

Galimi stiklo paketai
nuo 6 iki 32 mm.

45

Durys

Durys

Skydinės lauko durys
Aksesuarai ir pasirinktys:

ATIDAROMOS Į LAUKĄ

Rankenų ir užraktų pasirinkimas ................................ 73 psl.
Dizaino elementai

..........................................................................

Skersiniai, kampų jungtys, palangės
EURO serijos durys gali būti montuojamos su visais
NORDIC serijos gaminiais naudojant papildomas jungimo detales.

Durų pritraukikliai

..................

..........................................................................

Slenksčių pasirinkimas

............................................................

GALIMAS DIZAINO PASIRINKIMAS

69 psl.
63 psl.
77 psl.
71 psl.

Durų aukštis gali siekti iki 2,95 m ir net daugiau,
priklausomai nuo individualių poreikių.

001-01

001-03

001-04

001-07

001-12

100

68

Proﬁlio storis 68 mm.
Galimas medienos paruošimo
pasirinkimas: 3 sluoksnių dygiuota
arba 3 sluoksnių nedygiuota.
Durų panelės šilumos laidumo
koeﬁcientas (U) iki 1,2 W/m2K.

Nordic
Nordic`ALU

Mediniai

Skydinės lauko durys

Garso izoliacija nuo 32 dB ir daugiau (galime pagaminti akustines
duris).
Galimas standartinis durų užraktas
arba saugesnis durų užraktas.

Varčios matmenys*
Aukštis, mm
2030–2600

Svoris
Iki 150 kg

001-13

001-14

001-15

001-18

001-21

001-24

001-25

001-26

001-28

001-29

001-33

001-35

001-36

001-39

001-41

Euro
Euro`ALU

* Dėl nestandartinių matmenų durų teirautis pas pardavėją.

Mediniai

100

68

68

100

68

59

Stiklo paketas

46

12

20

Plotis, mm
850–1240

Skydinės lauko durys

Galimi stiklo paketai
nuo 6 iki 32 mm.

24

35

Siūlomi dizaino pasirinkimai ...................................37–39 psl.
Jungimas su Nordic langais........................................................ 65 psl.

47

Durys

Durys

001-42

001-49

001-43

001-45

001-50

001-51

001-48

001-62

001-52

001-68

001-63

001-64

001-69

001-70

001-65

001-67

001-71

Skydinės lauko durys

Skydinės lauko durys

Euro

Euro

001-54

001-57

48

001-55

001-56

001-60

001-61

001-72

001-73

001-74

001-75

001-76

001-77

001-78

001-79

001-80

001-81

49

Dizaino linijos

Fasadinė sistema

Novus
Serija NOVUS – medžio su aliuminiu fasadų sistema.
Tai serija, skirta modernaus dizaino pastatams. Dėl siauros vienodos proﬁlių linijos į
patalpą patenka maksimaliai šviesos. Ši fasadų sistema pasižymi labai geromis šilumos ir garso izoliacijos savybėmis, labai žemu šilumos laidumo koeﬁcientu – net
iki 0,73 W/m2K.
Fasadinė sistema yra nevarstoma, tačiau
galima integruoti kitų sistemų gaminius –
langus, duris, orlaides, pakeliamąsias sustumiamąsias, stumdomąsias atverčiamąsias, sulankstomąsias sistemas.
Medinius fasado rėmus galima lakuoti
arba dažyti bet kuria RAL spalva, išorinio
aliumininio proﬁlio spalva taip pat gali būti pasirenkama iš visos RAL ar NCS spalvų
paletės.

Medžio su aliuminiu fasadų sistemos
konstrukcija:
tMBJLBOŘJPKJ GBTBEP LPOTUSVLDJKB  FTBOUJ
pastato viduje, gaminama iš klijuotos
medienos; ji gali būti ir dekoratyvinė interjero detalė;
tTUJLMPQBLFUPTWPSŬMBJLPTQFDJBMJPTUWJSUJ
nimo detalės, sujungtos su laikančiuoju
karkasu;
tBMJVNJOJOJTQSPmMJTJÝJÝPSşTQSJTQBVEäJB
stiklo paketą prie karkaso. Tokia konstrukcija leidžia sukurti elegantišką, modernų, natūralų ir jaukų interjerą bei
eksterjerą.

Novus

50

51

Fasadinė sistema

Fasado komponentai:
t   NN TUPSJP LMJKVPUPT NFEJFOPT
rėmas iš kliento pasirinktos medienos –
pušies, ąžuolo, raudonmedžio ir kt.;
toNNTUPSJPTUJLMPQBLFUBTQBSFOLB
mas atsižvelgiant į fasado konstrukciją;

50/60

Fasado pjūviai

tBMJVNJOJOş BQEBJMB  JÝ JÝPSşT QSJUWJSUJOB
stiklą prie laikančiosios medinės dalies,
atspari temperatūros pokyčiams ir ilgai
išsaugo savo spalvą;
tZSBHBMJNZCşŬTUJLMPQBLFUŕŬEşUJQMBTUJ
kinius „Swisspacer“ arba „Thermix“ rėmelius, saugančius stiklo kraštus nuo rasojimo ir sulaikančius daugiau šilumos.

50/60

50/60

50/60

50/60

Novus

50
/60

52

50
/60
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Dizaino linijos

Dažai ir lakai
/VP  N CFOESPWşKFv.FHSBNF .FEJTi ŬEJFHUB NPEFSOJ  WJTJÝLBJ BVUPNBUJ[VPUB
langų dažymo technologija, kurią taikant užprogramuojami ir itin tiksliai vykdomi
kompiuterinės programos valdomi drėkinimo, impregnavimo, gruntavimo, dažymo ir
džiovinimo procesai. Tiksliai nustatytu laiku ruošiniai patenka į dažymo ar džiovinimo
kameras, taip pat užtikrinama, kad kamerose jie būtų tik tiek laiko, kiek reikia. Tokia
medinių langų dažymo technologija įdiegta tik keliose Europos gamyklose.
Dažų ir lakų įvairovė leidžia išgauti norimą
spalvą, išsaugoti medienos grožį ir šilumą.
Visos apdailos medžiagos yra ekologiškai
švarios, nekenksmingos, gerai sukimba
su dažomu paviršiumi, leidžia mediniam
langui „kvėpuoti“, nesutrūkinėja.

Aliuminiu kaustytų gaminių išorinio aliumininio proﬁlio spalva taip pat gali būti
pasirenkama iš visos RAL ar NCS spalvų
paletės.

Mediniams langams, durims bei fasado
sistemoms siūlome pasirinkti bet kurią
spalvą iš RAL spalvų paletės ir bet kurį lako
atspalvį iš lako spalvų paletės.

tMBLVPUJJÝBCJFKƈQVTJƈ

Medinio lango išorinę ir vidinę puses
galima dažyti ar lakuoti skirtingai:
tWJFOŕQVTŢMBLVPUJ LJUŕEBäZUJ
tEBäZUJJÝBCJFKƈQVTJƈ
tLJFLWJFOŕ MBOHP QVTŢ EBäZUJ TLJSUJO
gomis spalvomis.

54
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Dizaino linijos

Stiklas
Daugiausia šilumos pastate prarandama per lango stiklą. Lango termoizoliacinės
savybės labai priklauso nuo jo įstiklinimo būdo. Selektyvinis stiklas dar labiau pagerina
termoizoliacines stiklo paketo savybes. Jis gaminamas dengiant lietą stiklą metalo okTJEBJT.FUBMPPLTJEƈEBOHB ,4 BUTQJOEJOVPJLJÝJMVNPT LVSJŕQSBMFJEäJBQB
prastas stiklas. Tam, kad dar labiau pagerinti šilumines stiklo paketo savybes, galima
įmontuoti „termo“ rėmelį.
Mūsų naudojamų stiklo paketų šilumos perdavimo koeﬁcientas U gali būti nuo
0,5 W/m2K iki 1,2 W/m2K.
ŠILUMĄ TAUPANTYS STIKO PAKETAI

U=1,0 W/m2K RWɊE#
Šilumą taupantys stiklo paketai gaminami
iš LOW-E ir naujos kartos GN selektyvinio
žemos emisijos stiklo. Šie stiklo paketai užpildomi argono dujomis – tai dar
20 proc. pagerina stiklo paketo termoizoliacines savybes, sulaiko du trečdalius
kenksmingų ultravioletinių spindulių.

  NN

  NN,4
NN

SAULĖS KONTROLĖS STIKLO PAKETAI

U=1,0 W/m2K RWɊE#
4BVMşTGBLUPSJVTJLJ
Vadinamuosiuose saulės kontrolės stiklo
paketuose naudojamas stiklas, mažinantis
saulės šviesos ir/arba šilumos pralaidumą:

NN

NN
NN

tSFnFLUJOJTTUJLMBT
tUPOVPUBTJTTUJLMBT
t40-"3&TUJLMBT
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Stiklas

Stiklas

GARSĄ SULAIKANTYS STIKLO PAKETAI
Siūlome dviejų rūšių garsą sulaikančius
stiklo paketus:
*ÝPSJOJTTUPSFTOJTTUJLMBT    NN 
JSQMBUFTOJTUBSQBTUBSQKƈ NN 

  NN

  NN,4

STIKLO RAŠTAI
Rinkdamiesi langus ar duris, Jūs galite rinktis ne tik formą, spalvą, bet ir stiklo raštą, kuris
suteiks Jūsų namams individualumo. Iš bet kurio mūsų siūlomo raštuoto stiklo pagaminsime reikiamos formos patikimą stiklo paketą.

U≤1,0 W/m2K RWɊE#

NN

 4UPSBT JÝPSJOJT TUJLMBT        NN 
ir 2 ploni suklijuoti stiklo lakštai („triplex“)
su KS danga.
 NN

U≤1,0 W/m2K RWɊoE#
10 mm

Stiklo raštas Nr. 1
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 2
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 3
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 4
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 5
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 6
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 7
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 8
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 11
TUJLMPTUPSJTNN

Matinis stiklas
TUJLMPTUPSJTNN

3 mm
3 mm
12 mm

SAUGŪS STIKLO PAKETAI
Naudojamas 2 rūšių saugus stiklas:
tMBNJOVPUBTJTTUJLMBT

 NN
 NN

3 mm
3 mm

tHSƇEJOUBTJTTUJLMBT
3 mm
3 mm
NN

UGNIAI ATSPARŪS STIKLO PAKETAI
Siekiant sulaikyti ugnies plitimą per langą buvo sukurtas armuotasis stiklas. Dėl
specialių rėmų ir varčios, armuotasis stiklas apsaugo nuo liepsnos, dūmų, kenksmingų dujų plitimo.
TRIJŲ STIKLŲ STIKLO PAKETAI

NN
12 (argon)

58

NN

Tam, kad padidinti garso izoliaciją, pagerinti lango šilumos izoliavimo savybes
naudojami trijų stiklų paketai. Siūlome
įvairių rūšių argono dujomis užpildytų
trijų stiklų stiklo paketų. Trijų stiklų paketų šilumos laidumo koeﬁcientas gali
TJFLUJJLJ 8N2K.

Stiklo raštas Nr. 9
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo raštas Nr. 10
TUJLMPTUPSJTNN

Stiklo paketuose naudojamo stiklo storis:
Stiklo rūšis

Storis (mm)

Skaidrusis stiklas

   

Laminuotasis stiklas

%V  NN NN  NN  NN  TUJLMBJ 
UBSQKƈ NN  NN QMşWFMş

Selektyvinis stiklas KS (low-E)

   

Raštuotasis ir matinis stiklas



Raštuotasis armuotasis stiklas

7

Skaidrusis armuotasis stiklas
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Dekoratyvinis
langų dalijimas
IŠORINIS DEKORATYVINIS DALIJIMAS
Dekoratyvinės medinės juostelės klijuojamos ant stiklo.
1MPUJToNN BVLÝUJToNNLMBTJLJOJT 
 NN TFOBNJFTŘJP  TQBMWB o QBHBM QP
reikius.

Dekoratyvinis išorinis dalijimas tinka mediniams langams, pagamintiems naudojant tiek klasikinį, tiek senamiesčio
proﬁlį.

DEKORATYVINIS DALIJIMAS STIKLO
PAKETO VIDUJE
Dekoratyvinės aliumininės juostelės tvirtinamos stiklo paketo viduje.

"oTFOBNJFTŘJP#oLMBTJLJOJT
Dekoratyvines dalijamąsias juosteles galima priderinti ir prie aliuminiu kaustytų langų.

ǰǠ

&

Dekoratyvinis langų dalijimas
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Dekoratyvinis langų dalijimas

Plotis, mm

Aukštis, mm

Spalvos

Plotis, mm

Aukštis, mm

Spalvos

BSCB



balta, ruda, balta/ruda



 

auksinė, sidabrinė
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Skersiniai, kampų
jungtys, palangės
SKERSINIAI

34
78

11
55

5ZQF

5ZQF

66
110

56
100

Type 100

Type 110

EURO ištisiniai ir kampiniai gaminių sujungimai
60

78
68

60

78

78

78

( max 110 mm)
(min 55 mm )

78

60

78

1
78
68

78

78

37

78

(min 55 mm)
( max 110 mm)

78

2

78
115

3
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78

115

37

3
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Skersiniai, kampų
jungtys, palangės

Skersiniai, kampų
jungtys, palangės

NORDIC ištisiniai ir kampiniai gaminių sujungimai
min 78 ... max 110
78

78

67

78

67

14 7

68



68

37

68

78
110


78

78

52

48

48

52

78

37

1
191

90

67

78

78



68

¡

90

x

7
34

48







78

35





37

78

°
47

( max 158°)
( min 103°)

3

2

78

EURO lauko durų jungimas su NORDIC langais



¡





¡







68

90

30



NBY¡
NJO¡

9

64

68




100

100

69

269

1

65

Skersiniai, kampų
jungtys, palangės

Skersiniai, kampų
jungtys, palangės

PALANGĖS

NUOLAJOS

Vidinės palangės
Vidinės klijuoto masyvo palangės –
dygiuotos ir ﬁksuotos medienos.

Galimos nuolajų spalvos: balta, ruda, sidabro. Taip pat galima dažyti pagal kliento
pageidavimą.

Lauko palangės
Skardinės

Skardos spalvos

Pilka

#BMUB

Ruda

Aliuminės

#BMUB

Dažoma

Ruda

Sidabro

TARPINĖS
Galimos tarpinių spalvos: balta, ruda, smėlio.
Dažomos visomis RAL spalvomis, anoduojamos; su antgaliais (pvz, ruda spalva).
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Dizaino
elementai
DURŲ UŽPILDAI IR PLOKŠTĖS

13

17

10

10

UJQBT

1 tipas

10

3 tipas

3 tipas

12
11

10

UJQBT

UJQBT

11

UJQBT

7 tipas










10

0 tipas

1 tipas

0 tipas

0 tipas

6äQJMEP/S    JSUJQVPTFHBMJNBŬEşUJTLJSUJOHƈGPSNƈTUJLMPQBLFUŕ
Tipas
0 tipas
1 tipas
2 tipas
3 tipas
UJQBT
UJQBT
UJQBT
7 tipas
UJQBT
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Plokštė
NNMZHJVäQJMEPQMPLÝUş
NNMZHJVäQJMEPQMPLÝUş
NNSBJäZUBVäQJMEPQMPLÝUş
NNGSF[VPUBVäQJMEPQMPLÝUş
NNSBJäZUB GSF[VPUBVäQJMEPQMPLÝUş
NNVäQJMEPQMPLÝUşTVGSF[VPUVSBÝUV
NNSBJäZUBVäQJMEPQMPLÝUşTVGSF[VPUVSBÝUV
masyvo medienos įsprūda (ﬁlingas), užklijuotas ant užpildo
plokštės
masyvo medienos įsprūda (ﬁlingas) nupjautais kampais,
užklijuotas ant užpildo plokštės

Stiklajuostės
10 – standartinė stiklajuostė
11 – proﬁliuota stiklajuostė
12 – A rėmjuostė
o#SşNKVPTUş
o$SşNKVPTUş
Intarpai
o"QTLSJUJNBT
o1JSBNJEş
17 – Kubas
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Lauko durų slenksčių
pasirinkimas ir aksesuarai

Tipas 1

Tipas 2

30
18

10

22

70

18

19

68 /78

12

20

58

20

12

29

11 0

222

222

212

200

10 0

SLENKSČIŲ PASIRINKIMAS

Tipas 3a (varstomoms į vidų) Tipas 3b (varstomoms į lauką)

AKSESUARAI

37

237

37

237

Pašto dėžutė

5JQBT

Akutė

37

5JQBT

68 /78

59
Slenksčio susirinkimas

70

#FMTUVLBT

37

68 /78

59
1SBQMBUJOJNBTY

Hidroizoliacinė guma
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Rankenos
ir užraktai
EURO LANGŲ, BALKONO,
SULANKSTOMŲ DURŲ RANKENOS
Spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino (šampano), bronzos, auksinė,
sendinto žalvario, nerūdijančio plieno,
chromo, vario, sendinto vario.

LANGŲ RANKENOS SU UŽRAKTU
Spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino (šampano), bronzos, auksinė,
sendinto žalvario, sendinto vario.

EURO LANGŲ VYRIŲ GAUBTELIAI
Spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino, bronzos, aukso, matinio aukso.

IŠTRAUKIAMŲ NUSTUMIAMŲ
DURŲ RANKENOS

Paprasta

Rakinama

paprasta – matinio chromo, baltos, rudos,
dažytos bronzos spalvos;
rakinama – matinio chromo, baltos, rudos spalvos.
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Rankenos ir užraktai

Rankenos ir užrakta

PAKELIAMŲ NUSTUMIAMŲ
DURŲ RANKENA
iš vidaus rakinama: balta, ruda, matinio
chromo, nikelio satino, dažytos bronzos
spalvos;
nerakinama: balta, ruda, matinio chromo,
nikelio satino, dažytos bronzos spalvos;
Iš vidaus

EURO BEI NORDIC DURŲ RANKENOS
iš lauko – rakinama: balta, ruda, matinio
chromo, nikelio satino, dažytos bronzos
spalvos;
nerakinama traukiama: ruda, matinio
chromo spalvos.

Galimos standartinių lauko durų rankenų
spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino, bronzos, chromo, auksinė, vario,
sendinto vario, sendinto žalvario.

Iš lauko

TRAUKIAMŲ LAUKO DURŲ
RANKENOS
Spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino.

Rakinama

Nerakinama

PRITRAUKIMO RANKENĖLĖ
Spalvos: baltos, rudos, matinio chromo, nikelio satino.

Rakinama

Nerakinama

Galime pasiūlyti ir kitų klasikinio bei modernaus dizaino lauko durų rankenų.
Pvz.: klasikinė durų rankena, „Secure by
design“ saugių durų aliumininė rankena.

VENTUS RANKENA
Spalvos: balta ir matinio chromo.

Klasikinė

NORDIC LANGŲ RANKENOS
Spalvos: baltos, auksinės, chromo, bronzos, nerūdijančio plieno.

„Secure by design“ saugių durų aliumininė rankena

EURO BEI NORDIC LAUKO DURŲ
VYRIŲ GAUBTELIAI
Spalvos: balta, ruda, matinio chromo, nikelio satino, bronzos, aukso, chromo, matinio aukso bei architektūrinis sendinto
žalvario.

Matinis chromas
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Sendintas žalvaris
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Rankenos ir užraktai

Rankenos ir užrakta

RANKENĖLIŲ SPALVŲ PASIRINKIMAS*

UŽRAKTAI
G.U-SECURY AUTOMATIC – apsauginiai
durų užraktai su automatine daugiataškio ﬁksavimo spyna. Jie gerai saugo nuo
įsilaužimo, durys yra labai sandarios. Tinka
lauko, pagalbinių patalpų, butų durims.

#alta

Nikelis satinas (šampanas)

Ruda

#ronza

Matinis chromas

Auksinė

G.U-SECURY ir EUROPA – apsauginiai
durų užraktai lauko, terasos, pagalbinio
įėjimo durims. Užraktų tipai: G.U-SECURY
su raktu, EUROPA su durų rankena.
G.U-SECURY su SAFE-T-CATCH sistema – galimybė užﬁksuoti pravertas duris,
nenaudojant grandinėlių. Tai apsauginiai
durų užraktai su daugiataškio ﬁksavimo
spyna. Jie gerai apsaugo nuo įsilaužimo,
tinka lauko, butų, pagalbinių patalpų durims.
DURŲ PRITRAUKIKLIAI

Sendintas žalvaris

Varis
*

Nerūdijantis plienas

Chromas

privalumai:
tHBMJCƇUJQMPLÝUVNJOJBJ BMLƇOJOJBJ TVMJOJ
jine trauke;
tQBMBJQTOJTVäWşSJNBT
tNFDIBOJOJTBSCBFMFLUSPNFDIBOJOJTmL
savimas;
tTVŬNPOUVPUVHBJTSPEBWJLMJV
tT VVäEBSZNPTFLPTSFHVMJBUPSJVNJ

Sendintas varis

Spalvos realybėje gali skirtis.

LAUKO DURŲ CILINDRAI 
standartinis, bumbulas.

LANGŲ IR DURŲ VARSTYMO
AUTOMATIKA

Standartinis
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Durų pritraukiklis – tai gaminys, vaidinantis svarbų vaidmenį užtikrinant saugumą. Naudodami automatiškai užsirakinantį užraktą ir pritraukiklį, užtikrinsite,
kad durys visada bus užrakintos. Mūsų
naudojami pritraukikliai yra labai geros
kokybės, patvarūs bei tinkantys ir dažno
naudojimo durims.

#VNCVMBT

Galime pasiūlyti vokiečių gamintojų elegantiško dizaino, funkcionalias bei patikimas automatines langų ir durų uždarymo-atidarymo, dūmų ištraukimo sistemas.
Šios sistemos tinka tiek į vidų, tiek į lauką
atidaromiems langams bei durims.
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Ventiliacinės
sistemos ir
tinkleliai
Kadangi mūsų langai labai sandarūs, todėl būtina pasirūpinti būsto vėdinimu.
Prastai vėdinamose patalpose gali kilti keblumų, susijusių su santykinės oro drėgmės
padidėjimu. Dėl susikaupusios drėgmės gali atsirasti pelėsinių grybelių, gadinančių estetinį
būsto vaizdą, jie palieka tamsias dėmės ant sienų ir lubų ir skleidžia nemalonų kvapą.
Siūlome rinktis trijų rūšių orlaides:
t7JSÝTUJLMPQBLFUPNPOUVPKBNBPSMBJEş
t'SF[VPUBPSMBJEş
t7FSUJLBMJPKJPSMBJEş

VIRŠ STIKLO PAKETO

Techninės charakteristikos:

MONTUOJAMA ORLAIDĖ
tPSPTSBVUBTFTBOU1B N o EN3/s;
JUNIOR būgninė horizontali orlaidė. Viduje esantį būgną galima lengvai išimti,
LBJ SFJLJB JÝWBMZUJ PSMBJEŢ .POUVPKBNB
virš stiklo paketo. Pagaminta iš aliuminio,
viduje įmontuoti šiluminiai intarpai. Orlaidė gali būti įvairių spalvų, galite rinktis bet kurį anoduoto aliuminio atspalvį
iš RAL spalvyno. Ši būgninė horizontali
orlaidė pasižymi labai geromis garso ir
šilumos izoliacijos savybėmis.

Iš lauko
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tPSPTSBVUBTFTBOU1B N oN3/h;
tHBSTPJ[PMJBDJKBo 
tUSJVLÝNPJ[PMJBDJKBo
tBUTQBSVNBTWşKVJoJLJ1B
tBUTQBSVNBTMJFUVJoJLJ1B
tUWJSUVNBToBVLÝŘJBVTJPTLMBTşT
tTUJLMPQBLFUBTTVNBäşKBoNN
tWBMEZNBToMB[EFMş

Iš vidaus
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Ventiliacinės
sistemos ir tinkleliai

Ventiliacinės
sistemos ir tinkleliai

FREZUOTA ORLAIDĖ

VERTIKALIOJI ORLAIDĖ

Tai į staktą arba varčią įfrezuota ventiliacinė sistema, jai būdinga:

Nors vertikaliosios orlaidės kartais nepagrįstai laikomos pasenusiomis, jos puikiai
vėdina patalpą. Atsižvelgiant į tai, koks
lauke oras ir kokio dydžio pati orlaidė,
Ŭ QBUBMQŕ QFS WBMBOEŕ QBUFOLB OVP  JLJ
 LVCJOJƈ NFUSƈ PSP 5BJ QBUT FGFLUZ
viausias patalpų vėdinimo būdas.

tBMJVNJOJOşLPOTUSVLDJKB
tPSJHJOBMVTEJ[BJOBT
tGSF[VPUB BSCBNNBOHB
tQSBUFLBOŘJP PSP LJFLJT JS LSZQUJT SFHV
liuojama dangteliu;
tTQBMWPToCBMUB SVEB TJEBCSP

Iš lauko

Iš vidaus

APSAUGINIAI TINKLELIAI
NUO VABZDŽIŲ

#BMUB

#BMUB

Tinkleliai nuo vabzdžių neleidžia vabzdžiams patekti į kambarį, kai langas
atidarytas. Apsauginiai tinkleliai pagaminti iš aliumininio proﬁlio ir atmosferos
poveikiui atsparaus stiklo audinio tinklo.
Tinkleliai yra nesunkiai pritaikomi prie
įvairių formų langų ir durų.

APSAUGINIAI TINKLELIAI GALI BŪTI:
tmLTVPUJ
tBUJEBSPNJLBJQJSMBOHBT
Ruda

Ruda

tBUJEBSPNPTEVSZTTVUJOLMFMJV
tWZOJPKBNJFKJ
tTUVNEPNPTJPTEVSZTTVUJOLMFMJV
tSşNFMJBJ TV TQFDJBMJV QMJFOJOJV UJOLMV 
saugančiu rūsius ne tik nuo vabzdžių, bet
ir nuo pelių, vorų ar kitų mažų gyvūnų;
tTQFDJBMVT HSPUFMJƈ UJOLMBT o QBQJMEPNB
apsauga nuo paukščių.

Sidabrinė

Sidabrinė

Tinklelių rėmeliai, rankenėlės gali būti
baltos arba juodos spalvos.
Privalumas – rėmų kampai sujungti aliumininėmis, o ne plastikinėmis detalėmis.
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Užrašams
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