Klasikinės ir skydinės
MEDINĖS LAUKO DURYS

„MEGRAME MEDIS“ LAUKO DURYS

Medinės lauko durys - tai ne tik svarbus namo
fasado akcentas, bet ir saugumas, garso izoliacija, privatumas ir jaukumas Jūsų namuose.
Pristatome platų gaminių asortimentą, kuris
tikrai patenkins Jūsų lūkesčius.
Medinės „MEGRAME MEDIS” lauko durys klasikinės ir skydinės - atidaromos tiek į vidų,
tiek į lauką. Tai aukštos kokybės ir funkcionalios:
tvirtos, patikimos, atsparios klimato pokyčiams
durys, pasižyminčios įvairių stilių gausa bei
neribotomis dizaino galimybėmis.
Klasikinės ir skydinės lauko durys gali būti
pritaikomos tiek EURO, tiek NORDIC serijos
gaminiams. Lauko durys gaminamos su išskirtinai žemais 15 mm aukščio slenksčiais, pagal ES
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reikalavimus leidžiančiais neįgaliems žmonėms
lengvai patekti į vidų.
Klasikinės (arba kitaip, rėminės) lauko durys gali
būti stiklintos, su įvairiais užpildais, dizaino
elementais, taip pat gali būti kaustomos ir
aliuminiu.
Skydinės (arba kitaip, berėmės) lauko durys
pranoksta klasikines savo dizaino galimybėmis,
stilių gausa - nuo modernaus iki klasikinio. Šios
durys pasižymi ypatingu tvirtumu, stabilumu ir
klimatiniu atsparumu - tai pasiekiama integruojant į durų skydą metalinius stabilizatorius. Tai
ypač aktualu, kai lauko durys skiria gyvenamąsias patalpas nuo lauko.
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Pušis

Meranti

Lauko duris iš vidaus ir iš išorės veikia skirtingos aplinkos sąlygos
Lauko durų vidinę ir išorinę puses tuo pat metu
veikia skirtingos aplinkos sąlygos. Vidaus ir lauko temperatūra bei oro drėgmė skiriasi, todėl
dažnai medinės lauko durys išsikraipo, sunkiai
užsidaro, sumažėja šilumos ir garso izoliacija,
saugumas.
„MEGRAME MEDIS“ skydinės lauko durys
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gaminamos iš specialios medžio plokštės. Plokštė sukonstruota taip, kad iš jos pagamintos durys
neišlinksta, jų neveikia net dideli vidaus ir lauko
temperatūrų bei drėgmės skirtumai.
Berėmės lauko durys yra tvirtos ir ilgaamžės. Jų
išorinis vaizdas ir techninės charakteristikos liks
nepakitę ilgus metus.

KONSTRUKCIJA IR PRIVALUMAI
Drėgmė

Skydinių durų plokštė atitinka
aukščiausią Europoje DIN EN
1121:2000-09 standarto reikalavimų 4-ąją tolerancijų 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.

Drėgmė

28 paros

Drėgmė

7 paros

Drėgmė

24 paros

1 testas
Vidus

Išorė

Drėgmė

2 testas
Vidus

Išorė

Drėgmė

3 testas
Vidus

Išorė

Nustatyti pakitimai (mm):

Skydinių lauko durų privalumai:
1.

2. Stabilus, atsparus vidinis medienos
užpildas neleidžia durims deformuotis.

3. Poliuretaninės kietos 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 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.

U=1.2 W/m2K

Aukščio

Pločio

Plokštumos

2 mm

2 mm

1 mm

0.2 mm
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SKYDINĖS
LAUKO

DURYS

Iš abiejų pusių plokštė padengta penkiasluoksniu drėgmei atspariu klijuotu skydu, todėl durys yra ypač atsparios visiems išorės poveikiams.

Įstrižainių

SKYDINIŲ LAUKO DURŲ MODELIAI

Čia pateikiami UAB
„MEGRAME MEDIS“
gaminamų skydinių
durų modeliai.
Jūs galite rinktis ne tik
mūsų siūlomą durų
formą, bet ir išsirinkti
geriausiai tinkančią
Jūsų namams durų
spalvą.
Taip pat galite rinktis ir
Jums patinkantį stiklo
raštą, rankenas.

Mes įgyvendinsime
visus Jūsų norus!
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Skydinių durų
standartiniai dydžiai:
- aukštis nuo 2015 mm
iki 2280 mm
- plotis nuo 975 mm
iki 1120 mm
Jums pageidaujant,
pagaminsime ir
nestandartiniio
dydžio duris!
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SKYDINIŲ LAUKO DURŲ MODELIAI
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SKYDINIŲ LAUKO DURŲ MODELIAI
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KONSTRUKCIJA IR PRIVALUMAI

„MEGRAME MEDIS“ klasikinės medinės 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: į šias lauko duris
montuojame įvairius apsauginius užraktus - nuo paprastų iki pačių moderniausių. Pagrindinis klasikinių lauko durų pranašumas yra jų kaina – jos kone perpus pigesnės nei skydinės,
nors taip pat yra atsparios klimato pokyčiams, pasižymi 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.

KLASIKINĖS
LAUKO

Klasikinių lauko
durų privalumai:

DURYS

U=1.3 W/m2K
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1. 9 mm išoriniai klijuotos drėgmei
atsparios lakštinės medienos
plokštės sluoksniai. Todėl plokštė netrūkinėja ir nesideformuoja.

2. 16 mm poliuretaninių kietų putų
tarpsluoksnis užtikrina gerą šilumos ir garso izoliaciją.

3. Integruotas garso izoliacinis
aliuminio folijos sluoksnis saugo nuo neigiamo poveikio garų,
susidarančių dėl temperatūros
lauke ir viduje svyravimų.

4. Mediena klijuojama pagal specialiai atidirbtą spaudimo dviem
kryptimis technologiją. Taip suklijavus medieną, pasiekiamas
itin didelis durų rėmo stabilumas. Varčia visiškai nesideformuoja.

5. Aukščiausios kokybės 100% si-
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likoninės, labai elastingos, atsparios temperatūros pokyčiams
tarpinės užtikrina ypač gerą
sandarumą, garso ir šilumos izoliaciją.

6. Naujos kartos aliuminio slenkstis yra su specialiu plastiko
intarpu, todėl gerai sulaiko šaltį.
Ypač kietos plastmasės ir aliuminio derinys ilgai nenusidėvi,
yra ilgaamžis.

KLASIKINIŲ LAUKO DURŲ MODELIAI
Pasirinkę Jums patikusį
modelį, galite rinktis bet
kurią spalvą ar spalvų
derinius, stiklo raštą, Jums
patinkančias rankenas.
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KLASIKINIŲ LAUKO DURŲ MODELIAI

Klasikinių lauko durų
dydžiai:
- didžiausias aukštis
2500 mm
- didžiausias plotis
1100 mm

Jums pageidaujant,
pagaminsime
ir nestandartinio
dydžio duris.

12

13

RAŠTUOTAS STIKLAS
Rinkdamiesi langus ar duris, Jūs galite rinktis ne tik jų formą, spalvą, bet ir stiklo raštą, kuris suteiks Jūsų
namams individualumo. Iš bet kurio mūsų siūlomo raštuoto stiklo pagaminsime reikiamos formos patikimą
stiklo paketą.
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Stiklo storis 4 mm.

SAUGUS STIKLAS

Saugių stiklų paketai skirti pastatams ar
konstrukcijoms, kurioms keliami apsaugos
nuo sužeidimų ar įsilaužimų reikalavimai.
Saugūs stiklo paketai gaminami iš laminuoto
arba grūdinto stiklo.
Laminuotas stiklas gaminamas įterpiant tarp
dviejų ar daugiau stiklo lakštų skaidrią, tamprią
plastiko polivinilbutiralio (PVB) plėvelę. Ši
plastiko plėvelė sulaiko stiklo šukes ir
neleidžia joms išbyrėti nuo smūgio. Laminuotą
stiklą daug sunkiau išdaužti nei nelaminuotą.
Grūdintasis stiklas - tai viengubas stiklo
lakštas, kuris grūdinamas staigiai atšaldant
įkaitintą stiklą. Tai padidina stiklo stiprumą 510 kartų. Grūdintasis stiklas dūžta kitaip negu
paprastasis. Vietoj didelių aštrių šukių jis
subyra į daug mažų kubo formos gabaliukų,
kurie neturi aštrių briaunų.

Laminuotas stiklas

Grūdintas stiklas

UGNIAI ATSPARUS STIKLAS
Ugniai atsparūs stiklai naudojami siekiant
sulaikyti ugnies plitimą per langą ar duris. Jie
išlaiko atsparumą ugniai ir dujų nepralaidumą,
taip pat šiluminę izoliaciją gaisro metu nuo 30
iki 120 min, priklausomai nuo pasirinktos
stiklo rūšies.
Raštuotas armuotas stiklas
Siekiant sulaikyti ugnies plitimą per langą ir
duris buvo sukurtas armuotas stiklas. Dėl specialių rėmų ir varčios, langai su armuotu stiklu
apsaugo nuo liepsnos, dūmų, kenksmingų dujų
plitimo. Be to, jis sunkiau dūžta nei nearmuotas.
Skaidrus armuotas stiklas
Stiklo atsparumas ugniai didinamas panaudojant vielinį tinklą, kuris sulaiko stiklo šukes
ir neleidžia plisti liepsnai, dūmams bei nuodingoms dujoms. Armuotas stiklas gali būti raštuotas arba skaidrus.
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SAUGŪS
UŽRAKTAI

„MEGRAME MEDIS” į medines lauko duris montuoja įvairius G-U (Vokietija) apsauginius
durų užraktus, skirtus apsaugoti nuo įsilaužimo Jūsų namų bei pagalbinių įėjimų duris.

GU-SECURY AUTOMATIC apsauginiai užraktai
GU-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.
- 2 spynos skląsčiai iššoka ir užsiblokuoja galutinėje
pozicijoje, kai tik uždaromos durys.
- Trigubas užrakinimas. Yra 2 papildomi skląsčiai, kurie
valdomi kartu su pagrindine spyna.
- Iš vidaus visi spynos skląsčiai ir pagrindinė spyna
atsidaro palenkus durų rankeną, o pagrindinės spynos
skląstis atrakinamas vienu rakto pasukimu.
- Iš lauko durys atrakinamos raktu.
- Atstumas tarp rankenos ir cilindro 92 mm.
- Spynos gali būti tiek kairinės, tiek dešninės.

GU-SECURY MR-4 apsauginiai trijų skląsčių užraktai
- Trigubas užrakinimas. Spynoje sumontuoti du papildomi
masyvūs 11×29 mm skląsčiai, valdomi kartu su pagrindiniu
skląsčiu.
- Nauja skląsčio forma su integruota šerdimi iš sustiprinto ir
perpjovimui atsparaus plieno.
- Užrakinimo mechanizmas spynoje yra įmontuotas atskiroje
„kapsulėje“. Tai garantuoja patikimą spynos veikimą užrakinimo ir atrakinimo metu.
- Iš lauko visi spynos skląsčiai užrakinami ir atrakinami raktu.
- Persukant spynos spragtuką, spyną galima naudoti tiek kairės,
tiek dešnės pusės duryse.
- Atstumai tarp rankenos ir cilindro 92 mm.
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G-U ECONOMY užraktai vidaus durims
- Spynos skląsčio ilgis 20 mm.
- Trigubas užrakinimas. Spynoje
sumontuoti du papildomi skląsčiai.
- Iš vidaus spynos skląstis ir pagrindinė
spyna atsidaro pasukus durų rankeną, o
pagrindinės spynos skląstis atrakinamas
vienu rakto pasukimu.

- Iš lauko pusės viskas atrakinama raktu.
- Atstumas tarp rankenos ir cilindro 92 mm.
- Spynos plokštės plotis 20 mm.
- Spynos gali būti tiek kairinės, tiek dešninės.

„MEGRAME MEDIS“ lauko durys – didesnis Jūsų šeimos ir Jūsų turto saugumas.

PATIKIMI
VYRIAI

BKS GENERALINIO
RAKTO SISTEMA
Galime Jums taip pat pasiūlyti:
- Vokietijos kompanijos BKS
generalinio rakto sistemą. Su
vienu tokiu raktu Jūs galėsite
atrakinti visas namo durų spynas;
- elektromagnetines sklendes.

SFS SAUGŪS
EASY 3-D VYRIAI
Nauji trijų krypčių reguliuojami vyriai skirti medinėms
lauko durims ir atitinka pačius
griežčiausius techninius, estetinius bei montavimo technologijos reikalavimus.
Jūsų durys ne tik varstysis
tyliai, bus stabilios, bet ir dar
labiau saugos Jūsų namus nuo
įsilaužimo.
Kiekvienas vyris išlaiko net
160 kg svorį.
Galimas spalvų pasirinkimas.
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DURŲ RANKENOS
Lenkiamos durų rankenos
Spalva:
a) Balta;
b) Ruda;
c) Matinio chromo;
d) Nikelio-satino
(šampano);
e) Auksinė;
f) Sidabrinė.
Pasirinkus durų tipą,
modelį ir spalvą,
belieka išsirinkti
derančias prie jų
žinomų Vokietijos
firmų G-U, HOPPE ir
FSB rankenas

Traukiamos durų rankenos

Spalva:
a) Balta;
b) Ruda;
c) Matinio chromo;

d) Nikelio-satino (šampano);
e) Auksinė;
f) Sidabrinė.

Apyraktė

Spalva:
ruda, balta,
matinio chromo.

Lenktos traukiamos durų rankenos

P1 - atstumas tarp centrų L - 300 mm
P2 - atstumas tarp centrų L - 300 mm
P3 - atstumas tarp centrų L - 300 mm
P4 - atstumas tarp centrų L - 355 mm
P5 - atstumas tarp centrų L - 325 mm
Plieninės ir dažomos milteliniu
būdu. Rankenos storis 30 mm.
P1 ir P2 atstumas tarp centrų
gali būti iki 1200 mm.

Spalva

a) ruda; b) dalta; c) chromas; d) gali būti dažomos
bet kuria RAL spalva.

SPECIALUS UŽSAKYMAS
FSB rankenas galite išsirinkti
www.fsb.de
HOPPE rankenas galite išsirinkti
www.hoppe.de
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MEDINIŲ DURŲ KOKYBĖ
„MEGRAME MEDIS“ medinių langų gamyboje naudoja tik kokybišką 3 sluoksnių klijuotos medienos tašą, kuris yra:
- ypač tvirtas bei atsparus deformacijoms;
- suklijuotas iš trijų atskirų sluoksnių - radialinių lentų, naudojant drėgmei atsparius, bet
orui laidžius klijus;
- jame visiškai nėra šakų;
- toks tašas neturi net menkiausios 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.
Visa gamyboje naudojama mediena sertifkuota
pagal FSC standartą.

Langus ir duris gaminame iš įvairių medienos rūšių:
- pušies (dygiuota ir nedygiuota);
- raudonmedžio (meranti ir mahagony);
- eglės;
- kitų tradicinių (ąžuolo, maumedžio)
arba egzotiškų (hemlock, oregon, white saraya ir kt.) medienos rūšių.

DAŽAI IR LAKAI
Mediena – patikima ir ilgaamžė žaliava, bet tik
tada, kai ji yra tinkamai paruošta.
„MEGRAME MEDIS“ specialistai nuolat
siekia, kad medienos paruošimo metu būtų
išsaugotos gerosios jos savybės, o specialių
technologijų pagalba pašalinti trūkumai.
„MEGRAME MEDIS“ naudoja tik vandens
pagrindu pagamintus dažus, kurie gerai
įsigeria į medį, yra ekologiški ir svarbiausia –
elastingi.
Kintant aplinkos temperatūrai ir drėgmei dažai

atitinkamai plečiasi arba traukiasi. Mūsų
naudojami specialūs dažai aptraukia medinį
rėmą kaip guma, kuri juda kartu su medžiu.
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", neskylinėja. Taip sukuriama sveika aplinka tokiame būste gyvenantiems
žmonėms.

Medinių durų abi puses galima dažyti ir lakuoti skirtingai:
- lakuoti iš abiejų pusių;
- vieną pusę lakuoti, kitą dažyti;
- dažyti iš abiejų pusių;
- kiekvieną durų pusę dažyti skirtingomis spalvomis.
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UAB "MEGRAME MEDIS" įkurta 1999 m.,
turi didelę medinių langų ir durų gamybos
patirtį. Užtikrina aukštą gaminių bei paslaugų
kokybę. Įmonė gamina medinius, mediniusaliumininius langus, duris, fasadines sistemas
bei žiemos sodus.
Bendrovėje "MEGRAME MEDIS" įdiegta
kokybės valdymo sistema pagal LST EN ISO
9001 standartą. Įmonėje gaminama produkcija atitinka LST 14351-1 reikalavimus.
Visi gaminiai sertifikuoti ir pagal Didžiosios
Britanijos, Rusijos, Ukrainos kokybės standartus.
„MEGRAME MEDIS“ mediniai langai ir
durys gaminami pagal naujausias technologijų rekomendacijas, naudojami aukšto
technologinio lygio įrenginiai. Įvairiausių
medinių langų formų pasirinkimas, didelis
spalvų spektras leidžia sukurti puikų estetinį vaizdą.
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.

www.megramemedis.lt

UAB „MEGRAME MEDIS“
Kirtimų g. 37a, LT-02244 Vilnius
Tel. +370 5 260 2729. Faksas +370 5 260 3160
El. p. info@megramemedis.lt

