
DURŲ KATALOGAS    
2017

1 LEIDIMAS 

MODULINĖS - SKYDINĖS - STIKLINĖS - SUSTUMIAMOS - TECHNINĖS -  SLANKIOSIOS SITEMOS - 
STAKTOS - RANKENOS 



2 www.invado.pl

Galvojame apie Jūsų poreikius
Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų prieglobstį savo namuose ar tose vietose, kuriose 
dažniausiai būname. Saugumo ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę.  INVADO  supranta ir gerbia šiuos 
poreikius.. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektų 
aukščiausios kokybės, individualios estetinės išvaizdos ir funkcionalūs gaminiai.  INVADO taip pat užima lyderio poziciją tarp baldų 
pramonės komponentų tiekėjų. Savo poziciją rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei dvidešimt penkis metus patirties ir nuolatines investici-
jas į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.

Visų pirma - kokybė
Kokybė yra svarbiausia.  Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos produktą nuo projektavimo pradžios iki pat gamybos proceso pabai-
gos. Tai patvirtina ir ISO 9001:2009 sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi INVADO produktai atitinka Europos standartus. Aukštas gaminių ir 
paslaugų kokybės lygis, kartu su kaina ir garantuotu pristatymo terminu, tai pagrindiniai firmos tikslai, kurie užtikrina patikimo partnerio 
įvaizdį.

INVADO technologija
Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir grindjuostės, todėl kardinaliu proveržiu firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų 
varčių gamybos technologijos “Konvejerinė durų laminavimo sistema” įdiegimas. Ši technologija jau nuo 2007 metų taikoma visų 
laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas tai paviršiaus apklijavimas be sujungimo ant užlaidos 
briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai atrodo ne tik estetiškai, bet ir yra kur kas atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėši-
mo ar ištempimo rizikos - dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, šis sprendimas suteikia INVADO 
durims papildomą privalumą - varčių briaunos yra suapvalintos ir saugios vaikams ir suaugusiems. Šiandien INVADO dėl taikomos 
novatoriškos durų gamybos technologijos patenka į technologiškai pažangiausių Europos įmonių grupę.

Higienos sertifikatai
Sertifikavimo tikslas - užkirsti kelią į rinką vartotojų sveikatai ir gyvybei pavojų keliančioms medžiagoms ir gaminiams, arba riboti tokių 
gaminių naudojimo apimtis taip, kad jie nekeltu pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos sertifikatus:
• vidaus durų varčios su dirbtine danga, higienos sertifikatas 195/779/21/2010;
•  vidaus durų apvadai su dirbtine danga, higienos sertifikatas 170/322/193/2012;

Techniniai liudijimai
Statybinės technikos instituto techniniai liudijimai - tai dokumentai, patvirtinantys statybinių medžiagų ir gaminių tinkamumą naudoti. 
Pagal 1994.07.07 Statybos teisės įstatymo 10 str. (Dz. U. Nr. 89, poz. 414) su pakeitimais pagal  1997.08.22 įstatymą ( Dz. U. 111, poz. 726), 
statybos darbus galima vykdyti tik naudojant sertifikuotas statybines medžiagas ir gaminius. INVADO patvirtina, kad parduodami 
gaminiai atitinka INVADO  techninės dokumentacijos parametrus. INVADO gaminių techniniai liudijimai ir atitikties deklaracijos:
• skydinės ir stiklinės vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-6702/2012;
• modulinės vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-7089/2011;
• sulankstomos, sustumiamos ir stumdomos vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-8997/2012;
• techninės durys Guardia (medinės vidaus lauko durys, sistema     HALSPAN), techninis liudijimas AT-15-6103/2013;
• techninės durys Ignis – AT-15-8750/2011;
• sustiprintos vidaus lauko durys EGIDA, techninis liudijimas AT-15-8561/2011;
• reguliuojamos vidaus durų staktos, techninis liudijimas AT-15-5393/2015;
• P ir B tipo vidaus durų OB3 staktos, techninis liudijimas AT-15-6597/2009;
• buto durys - sistema 42 dB, techninis liudijimas AT-15-9360/2014; 
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NAUJA KOLEKCIJA N

S
NAUJAS MODELIS 

SANDĖLIUOJAMA
N naujas modelis / produktas 

nauja kolekcija 

yra sandėliuojamų pozicijų

Sertifikatai ir apdovanojimai  

INVADO 

ŽYMOS24

VARTOTOJO LAURAS
Prekės ženklą INVADO įvertino Lenkijos vartoto-
jai ir skyrė jai prestižinį Vartotojo lauro ženklą. 

VERSLO GAZELĖ 
INVADO  pelnė Verslo Gazelės 
apdovanojimus 2004, 2005, 2006, 

2009, 2010, 2013, 2014 ir 2015 metais.  Apdovanojimas patvirtina 
dinamišką įmonės plėtrą ir pajamų augimą mažų ir vidutinių 
įmonių kategorijoje.  Šis titulas suteikia papildomas garantijas 
klientams ir partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamiš-
ką plėtrą, bei jos produktų kokybę. 

SKAIDRI FIRMA 
Dun  and  Broadstreet  Poland  
įteikė INVADO “Skaidrios firmos” 
sertifikatą. Šis apdovanojimas 
patvirtina įmonės gebėjimą laiku 

skelbti finansines ataskaitas ir jos veiklos rinkoje skaidrumą. 
Sertifikatas atspindi INVADO veiklą pagal gerai žinomus fair 
play principus. 

NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIS 2012 
NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIO 2012 titulą 

INVADO pelnė dėl patentuotos Invado 
technologijos, t.y. novatoriško durų laminavi-

mo su paslėpta siūle metodo.
„Naujųjų technologijų lyderis 2012” - tai 

visos Lenkijos mastu firmos „Naujosios 
technologijos“ vykdoma programa. 

Programos tikslas - parama naujas rinkos tendencijas kurian-
čioms įmonėms, kurios skleidžia modernių, saugių ir funkcionalių 
statybų idėjas ir tuo pačių skatina viso sektoriaus augimą. 
Programos „Naujųjų technologijų lyderis 2012” komisija atidžiai 
nagrinėjo konkurso dalyvių veiklą ir analizavo pateiktus 
dokumentus. Kapitulos narių sprendimu, „Naujųjų technologijų 
lyderio 2012” titulas atiteko INVADO, vienai iš dinamiškiausiai 
besivystančių durų ir grindjuosčių gamybos įmonei, už naujų 
technologijų diegimą ir gamybos procesų  novatoriškumą. 

FSC® - ATSAKINGA MIŠKININKYSTĖ
Atsakingas medienos išteklių naudojimas ir 
aplinkos apsauga - vienos iš pagrindinių 
INVADO vystymosi sričių. Tą patvirtina ir 
tarptautiniai sertifikatai, gauti iš Forest 
Stewardship Council®  2007 metais. Jeigu 
norite gauti daugiau informacijos apie 
produktus pažymėtus FSC®  ženklu, kreipki-
tės į INVADO atstovą.ATSAKINGA 

MIŠKININKYSTĖ
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PRAVARTU ŽINOTI. 
MODULINĖS IR SKYDINĖS DURYS 

Konstrukciją  modulinių durų  sudaro 2 vertikalios sijos, viršutinis ir apatinis skersiniai.  Varčios užpildas - įvairaus storio 
plokštės arba 4 mm storio stiklas.  Kiekvienam modeliui galima išsirinkti dekoracinę dangą. Stiklas ir kiti užpildo elementai 
montuojami kartu su varčios konstrukcijos elementais, o tai teigiamai veikia visą konstrukcijos stabilumą. 
Vizualiai skydinės durys atrodo lengviau nei modulinės ir tai įtakoja jų stabilumą. Konstrukciją sudaro MDF plokštės arba 
klijuotos medienos rėmas. Varčios užpildas - „korys” arba MDP plokštė už papildomą mokestį. Rėmas ir užpildas iš abiejų 
pusių apklijuotas 3 mm HDF plokšte ir dekoratyvine danga. Šių modelių užpildo elementai montuojami naudojant įvairaus 
profilio apvadus. 

LYGI 
KONSTRUKCIJA 
Stiklo 
apvadas 

Matinis 
stiklas 
SATINATO 

Platus RANKENŲ 
pasirinkimas

VENTILIACIJA Įvorės, 
įpjova arba grotelės*
(*tik varčios NORMA 
DECOR)

DVIGUBAS APATINIS 
TAŠAS Galima 
trumpinti iki 5 cm 

SUAPVALINTOS 
BRIAUNOS 
Saugi kon-
strukcija 

ATSPARUMAS 
APKROVOMS

2 arba 3 
įsukami vyriai

PAGRINDINIS 
UŽPILDAS

”korys” 

UŽPILDAS 
UŽ PAPILDOMĄ 

MOKESTĮ
MDP plokštė 

NEMATOMAS 
SUJUNGIMAS
Novatoriška 
laminavimo 

sistema

konstrukcija  
SKYDINIŲ varčių

NESKAIDRAUS STIKLO 
INTARPAS Galima 
rinktis iš 6 spalvų

VENTILIACIJA Įpjova, 
apvalios arba 
stačiakampės 

metalinės įvorės

LAMINATAS ENDURO 
PLUS I ir daug kitų, 

tame ir aukšto 
atsparumo laminatas   

CPL

Platus RANKENŲ 
pasirinkimas 

SUAPVALINTOS 
BRIAUNOS Sau-
gi konstrukcija 

ATPARUMAS 
APKROVOMS
2 arba 3 įsukami
vyriai   

Matinis 
stiklas 
SATINATO 

VARČIOS 
UŽPILDAS 
Modulinės, 
plokštės storis: 
22 mm 

MASYVI RĖMO 
KONSTRUKCIJA

Nėra stiklo apvadų 

MODULINIŲ varčių 
konstrukcija 

DURŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS

KAIRINĖS AR DEŠININĖS DURYS? KAIP ATSKIRTI?
dešininės durys kairinės durys 

Prieš įsigydami duris pagalvokite į kurią pusę jos turėtu atsidaryti. Saugos sumetimais vonios ar virtuvės durys montuojamos 
taip, kad atsidarytu į išorę. Kitų patalpų durys montuojamos taip, kad jomis būtu patogu naudotis bei atsižvelgus į buto 
ar namo išplanavimą.  Kitas žingsnis - sprendimas kokių durų reikia: kairinių ar dešininių.  .  Ką tai reiškia? Jei vyriai montuojami 
dešinėje staktos pusėje, tai reiškia, kad Jums reikia dešininės varčios, o jei atvirkščiai - kairinės.  Todėl prieš važiuodami į 
parduotuvę gerai pasiruoškite ir sudarykite reikalingų kairinių bei dešininių durų sąrašą, pažymėkite jų atidarymo kryptį. 

DURYS - SU UŽLAIDA IR BE UŽLAIDOS

Durų su užlaida  briauna  užbaigta įlaidu (paveikslėlyje pažymėtas 
raudona spalva) kuris užeina ant staktos. Tokiu būdu pagamintos 
durys nėra vienoje plokštumoje su stakta.

Durų be užlaidos  briauna  yra lygi. Tokiu būdu pagamintos durys 
yra vienoje plokštumoje su stakta. 

durys su užlaida durys be užlaidos 

VARČIOS KAINA STAKTOS KAINA  RANKENOS KAINA  KOMPLEKTO KAINA 

Varčios kaina daugumoje atvejų 
nurodyta  be staktos ir rankenos 

(išskyrus varčias: GUARDIA, SONUS, 
SLANKIOSIOS SISTEMOS). 

Tam, kad sužinoti viso komplekto kainą, 
atliekami tokie skaičiavimai:  
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DĖMESIO: SKIRTINGŲ PARTIJŲ STIKLŲ ATSPALVIAI GALI SKIRTIS

GALIMAS ĮSTIKLINIMAS  
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danga ENDURO              naudojimo intensyvumas:

lindo (balta) 

B134

bukas 

B136

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

coimbra

B402

juodmedis 

B406

danga ENDURO 3D              naudojimo intensyvumas: 

kaštonas guoba 

B288 B373

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

itališkas ąžuolas  severo ąžuolas 

B656 B657

vienakryptė danga 
(horizontali) 
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GALIMOS SPALVOS 

Dėl pasirinktos spaudos technologijos kataloge pateiktų produktų spalvos gali skirtis nuo originalo. 

DANGOS - RAŠTAS 
Visus INVADO siūlomų dangų raštus galima padalinti į tris kategorijas: 

1.   

2.

3.

Tokia dangų klasifikacija pagal raštus galima tik skydinių varčių atveju. Dėl modulinių varčių konstrukcinių savybių 
elementų raštų sistema yra mišri. 

1 2 3

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis  pelenų spalvos ąžuolas  antracitas  europinis ąžuolas 

B541 B597 B598 B637 B639

Dangos klasė MEDIUM 1:  puikių estetinių 
savybių danga labai tiksliai atkartoja 
natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiais 
atsparumo rodikliais.  
Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyven-
amosios patalpos. 

danga ENDURO PLUS             naudojimo intensyvumas: 

kedras forte  natūralus ąžuolas  baltas ąžuolas  retro ąžuolas 

B462 B587 B596 B638

3

2

VIENOS KRYPTIES  DANGA  SU VERTIKALIU RAŠTU.
Ši grupė apima daugumą INVADO siūlomų dangų.  Išimtys:  kaštonas ir guoba 
(enduro), bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas (enduro 3D).       

VIENOS KRYPTIES DANGA SU HORIZONTALIU RAŠTU: Šiuo metu INVADO siūlo dvi 
šio tipo dangas.  Tai: itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas (enduro 3D). 

DVIEJŲ KRYPTČIŲ DANGA SU VERTIKALIU IR HORIZONTALIU RAŠTU: Šioje dangoje 
sujungtos abi raštų sistemos. Šiuo metu INVADO siūlo dvi šio tipo dangas. Tai 
kaštonas ir guoba (enduro). 
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 laminatas ECO-FANERUOTĖ                    naudojimo intensyvumas

 

NATŪRALI danga         naudojimo intensyvumas

 GRUBLĖTA danga
naudojimo intensyvumas:

Melunga riešutas

NDBI

Venge

NWLA

Melunga riešutas

B439

Auksinis ąžuolas

B441

Be juntamo grublėtumo

 TOPCOAT lakuota danga 
naudojimo intensyvumas:

 MODIFIKUOTA danga
naudojimo intensyvumas:

Sendintas

NDRU

Tikas

NDTE

Riešutas

NDOR

Natūralus ąžuolas

NDLA

Ą
žu

ol
as

Badi

NBBA

Kalvadosas

NBCA

Konjakas

NBCO

Natūralus bukas

NBLA

Bu
ka

s

Amerikinis ąžuolas

NOAM

Bolivinis riešutas

NOBO

Ri
eš

ut
as  

 

Lygus baltas
lakas

Grublėtas
 baltas

lakas
Su juntamu grublėtumu

NATŪRALIOS FANERUOTĖS ATVEJU, SPALVOS GALI SKIRTIS DĖL NATŪRALAUS GAMTINIO SKIRTUMO
MODIFIKUOTOJE DANGOJE, DĖL NATŪRALAUS RAŠTO SKIRTUMŲ, GALI MATYTIS SUJUNGIMŲ SIŪLĖS

balta 

B490

riešutmedis duro  ąžuolas eterno  pilkas ąžuolas  tamsi coimbra  

B473 B474 B476 B542

Dangos klasė MEDIUM 2: pagerintų atsparumo ir estetiškumo 
parametrų danga.
Paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai    

Dangos klasė MEDIUM 2: pager-
intų atsparumo ir estetiškumo 
parametrų danga.
Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, 
gyvenamosios patalpos. 

Dangos klasė MEDIUM 2: pager-
intų atsparumo ir estetiškumo 
parametrų danga. Tai natūrali 
danga, tausojanti aplinką.
Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, 
gyvenamosios patalpos. 

Dangos klasė TOP 1 - aukštos 
kokybės, modernių spalvų ir 
pasižyminčios puikiais atsparumo 
parametrais dangos. 
Paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti 
visuomeninės paskirties pastatai       

Dangos klasė TOP 1 - aukštos kokybės, modernių spalvų ir pasižyminčios puikiais 
atsparumo parametrais dangos.
Paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai       



MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA                            
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ĄŽUOLAS ETERNO 

VINADIO IR FOSSANO
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

KONSTRUKCIJA: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

čios rėmas iš MDF plokštės  

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis 
melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

VINADIO ir FOSSANO
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KEDRAS FORTE 

IMPERIA NA
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

čios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

viršutinis skersinis - 350 mm aukščio, apatinis - 400 mm aukščio 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FANERUOTĖ           naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas 
(storis 4 mm) 
rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio 
skersinio aukštis 350 mm 

danga 

1
2

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTAS ĄŽUOLAS 

DESTINO UNICO

Viena populiariausių Invado durų kolekcijų - Destino Unico - pelnė „Auksinio medalio” titulą. Ši varčių kolekcija pasižymi 
drąsiomis spalvų kombinacijomis, kurios suteikia galimybę kurti intriguojančias, stilizuotas erdves. 
Dėl šios priežasties nedvejodami registravome šį produktą į prestižinį Tarptautinės parodos BUDMA Poznanėje „Auksinio medalio” 
konkursą. Tarptautinės parodos BUDMA „Auksinis medalis” tai vienas iš labiausiai vertinamų Lenkijos rinkoje apdovanojimų, kuris 
skiriamas už aukščiausios kokybės novatoriškus produktus. Didžiuojamės šiuo įvertinimu ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie 
durų Destino Unico gamybos ir pardavimo. 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FANERUOTĖ      naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

stikliniai intarpai: pasirinktai spalvos 

rėmas: MDF plokštė

danga 

1
2

STIKLINIŲ INTARPŲ SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - EUROPINIS ĄŽUOLAS 

LIVATA
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81-86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės

danga 

1
2

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

čios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTA 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FORNIR            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas 
(storis 4 mm) 
rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio 
skersinio aukštis 350 mm 

danga 

1
2

Spalva 70 80Varčia 
VERSANO 6 B596 TAIP TAIP

Stand. 
stakta (OB3) 44*90 B596 TAIP TAIP

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)

 
 

 

75/94

B596

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP
140/159 TAIP

60
TAIP

TAIP

TAIP
TAIP
TAIP
TAIP TAIP

160/179 TAIPTAIP TAIP

PLOTIS

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

SANDĖLIUOJAMA:

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RETRO ĄŽUOLAS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

ECO-FANERUOTĖ          naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be ulaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS 

TAMPARO
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės   

danga

1
2

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos - ĄŽUOLAS NATURO | interjeras - BALTAS ĄŽUOLAS 

LINEA FORTE
Lin

ea
 F

or
te

 1

Lin
ea

 F
or

te
 2

Lin
ea

 F
or

te
 3

Lin
ea

 F
or

te
 4

Lin
ea

 F
or

te
 5

Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

ventiliacijos įpjova 
varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 
vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 
įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 
varčios pritaikymas slankiajai sistemai 
varčios be užlaidos gamyba  
dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

KONSTRUKCIJA: 

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

SANDĖLIUOJAMA
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PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86 /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio 
štė arba stiklas (storis 4 mm)  

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

Spalva 60 70 80
Varčia 

LINEA FORTE 5
B462;B541 
B587;B596 TAIP TAIP TAIP

 44*90 B462;B541 
B587;B596 TAIP TAIP TAIP

 
 

 

75/94
B462;B541 
B587;B596

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP

PLOTIS

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - AUKSINIS ĄŽUOLAS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

SANDĖLIUOJAMA:

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

KONSTRUKCIJA: 

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas 

8 mm pločio aliuminio juosta 
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PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)  

8 mm pločio aliuminio juosta  

rėmas: iš MDF plokštės  

danga 

1
2

Spalva 70 80Varčia 
CAPENA INSERTO 5 B596 TAIP TAIP

 44*90 B596 TAIP TAIP

 
 

75/94

B596

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP
140/159
160/179

TAIP TAIP
TAIP TAIP

PLOTIS

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

čios rėmas iš MDF plokštės 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 

Aliuminio juosta - 8 mm pločio

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RIEŠUTAS DURO 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

FAKTŪRINĖ            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė arba stiklas (storis 4 mm) 

užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės  

danga 

1
2

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

SANDĖLIUOJAMA: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

čios rėmas iš MDF plokštės  

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

Spalva 70 80Varčia 
MARTINA 5 B587 TAIP TAIP

 44*90 B587 TAIP TAIP

 
 

 

75/94

B587

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP

PLOTIS

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - JUODMEDIS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

PAVYZDINIS MODULINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS

1
2

užpildo elementas:
štė (storis 10 mm) 

užpildo elementas:

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1 1

21

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčios rėmas iš MDF plokštės 

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTA 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

31
PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
šviesus kaštonas 

B543

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis ų spalvos ąžuolas antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 33 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio 
štė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)  

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

VARČIŲ BIANCO MODELIAI SU STIKLU 
NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI 
PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS 
TERMINAS YRA ILGESNIS 

contrasto (su priemoka) 

nero (su priemoka) 

STIKLAS: 

PLOTIS
Spalva 60 70 80

 
 Varčios

BIANCO NEVE 1
BIANCO NUBE 3 B490 TAIP TAIP TAIP

 44*90 B490 TAIP TAIP TAIP

 
 

 

75/94

B490

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP
160/179 TAIP TAIP TAIP

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

SANDĖLIUOJAMA: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

ventiliacijos įpjova 
varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 
vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 
įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 
varčios pritaikymas slankiajai sistemai 
varčios be užlaidos gamyba  
dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

čios rėmas iš MDF plokštės  

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS ĄŽUOLAS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

KONSTRUKCIJA: 

varčios užpildas - 35 mm storio tašai ir 10 mm storio plokštės ir (arba) 4mm storio stiklas  

STIKLAS: 

varčios rėmas iš MDF plokštės

33
PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
šviesus kaštonas 

B543

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis ų spalvos ąžuolas antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 35 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio 
štė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)  

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

VARČIŲ LARINA MODELIAI SU STIKLU 
NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI 
PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS 
TERMINAS YRA ILGESNIS 

žuolas 

auksinis ąžuolas 

contrasto (su priemoka) 

nero (su priemoka) 

STIKLAS: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

FAKTŪRINĖ naudojimo intensyvumas: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba  

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KLASIKINIS RIEŠUTMEDIS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

Pramoninis dizainas - DOMINO 
PATENTO NR. 13201 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
balta 

B490

CPL

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas 

Spalva B662 (Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Domino 4 
(pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba 
reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai  bei pločiai negalimi

žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638
ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

Žemaitiškas ąžuolas

ENDURO 3D (Spec)            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B662

GRUBLĖTA naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 10 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė 
(storis 4 mm arba 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

PASTABA:

Visos DOMINO varčios komplektuojamos 
su grūdintu stiklu. 

PASTABA: 

PLOTIS
60 70 80

Varčia DOMINO 4 B473;B474;B476;B490;B662 TAIP TAIP TAIP
Varčia DOMINO 8 B474 NE TAIP TAIP
Varčia DOMINO 15 B473;B474; B476; NE TAIP TAIP

44*90 B662;B473;B474;B476;B490 TAIP TAIP TAIP

 

75/94

B662

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP

 120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP

 

75/94

B473;B474; B476;B490

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP
160/179 TAIP TAIP TAIP

SPALVA

SANDĖLIUOJAMA:

35

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

varčios rėmas iš MDF plokštės 

varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490, B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 
varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 
vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 
įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 
varčios pritaikymas slankiajai sistemai 
varčios be užlaidos gamyba  
dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

NDRU

sendintas tikas

NDTE

riešutas

NDOR

natūralus 

NDLA
NATŪRALI danga   

amerikinis

NOAM

bolivinis

NOBO

NDBI

Balintas ąžuolas Venge

NWLA
MODIFIKUOTA danga   

Ą
žu

ol
as

Ri
eš

ui
ta

s

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - TAMSI COIMBRA  
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-7089/2011 

SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

ventiliacijos įpjova 32,00 39,36

varčia be rakto skylės nemokamai 

ž plotį „100” 42,00 (vnt.) 51,66 (vnt.) 

vyris „60” - „80” varčioje 16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

vyrio dangtelis 4,00 (vnt.) 4,92 (vnt.) 

įvorės  21,00 (kompl.) 25,83 

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 63,00 (kompl.) 77,49 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 158,00 (kompl.) 194,34 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 84,00 103,32

varčios be užkaito gamyba  84,00 103,32

dvivėrių durų gamyba 84,00 103,32

16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

KONSTRUKCIJA: 

šoniniai ir viršutinis kraštas  vertikaliosios varčios briaunos 

suapvalintos  (daugiau informacijos 78 psl.) 

čią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidą (paveikslėlis 72 psl.)  

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
šviesus kaštonas 

B543

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis ų spalvos ąžuolas antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 6 mm)  
rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir 
HDF plokščių elementais 

danga 

1
2

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais 

varčios užpildas - 10 mm storio plokštės arba 6 mm storio stiklai 

laminuoti šoniniai ir  viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

vienvėrių varčių plotis nuo „60” iki „100”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”  

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

įpjova (tik modelis INTERO) 

čia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

čioje 

vyrio dangtelis 

čios pritaikymas slankiajai sistemai 

čios be užlaidos gamyba  

ėrių durų gamyba 

STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA 
VYRIŲ PUSĖJE 

juodmedis 

žuolas 

riešutmedis melunga auksinis ąžuolas 

riešutmedis duro ąžuolas eterno žuolas 

skaidrus 

VARČIŲ D’ARTAGNAN MODELIAI SU 
STIKLU GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ 
IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA 
ILGESNIS. 

STIKLAS: 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

FAKTŪRINĖ naudojimo intensyvumas: 

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

NDRU

sendintas tikas

NDTE

riešutas

NDOR

natūralus 

NDLA
NATŪRALI danga   

amerikinis

NOAM

bolivinis

NOBO

NDBI

Balintas ąžuolas Venge

NWLA
MODIFIKUOTA danga   

Ą
žu

ol
as
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eš

ui
ta

s

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.
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ATOS, PORTOS IR  ARAMIS

Atos nuotraukos: Tikas | Portos nuotraukos: Sendintas ąžuolas | Aramis nuotraukos:  Ąžuolas natūralus | Interjeras: Natūralus ąžuolas  
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Techninis liudijimas
ITB AT-15-7089/2011

standartinė [OB3] 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

SPALVOS: KONSTRUKCIJA:

STIKLAS:

39
PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA VYRIŲ PUSĖJE

nuožulnus skaidrus rusvas
(už papildomą mokestį)

nuožulnus, visiškai skaidrus
(už papildomą mokestį)

chinchila

master carre - tik varčiai ARAMIS
(už papildomą mokestį)

nuožulnus matinis
(už papildomą mokestį)

chinchila rusvas
(už papildomą
mokestį)

1

2

2

3

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
ATOS,PORTOS AND ARAMIS

1
2
3

NATŪRALI DANGA naudojimo intensyvumas:

Sendintas

NDRU

Tikas

NDTE

Riešutas

NDOR

Natūralus ąžuolas

NDLA

Ą
žu

ol
as

Badi

NBBA

Kalvadosas

NBCA

Konjakas

NBCO

Natūralus bukas

NBLA

Bu
ka

s

GALIMOS STAKTOS: 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė (storis 18 mm) arba stiklas (storis 4 mm)  
rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir 
HDF plokščių elementais 

danga 

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais 

varčios užpildas - 18 mm storio plokštės arba 4 mm storio stiklai 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 
varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.

ventiliacijos įpjova 

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             
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PLANO IR QUADRO
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Techninis liudijimas
ITB AT-15-6702/2012MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA                                                
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PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

GALIMOS STAKTOS: 

ORS4Plano CINTURA 1

h2 h1 h4h5 h3

s3

s4

s1

s2

s5

SPALVOS:

VARČIOS PLANO CINTURA 1 IR 2 GALIMOS TIK SU LYGIU BALTU LAKU. 
TOPCOAT DANGA NĖRA GALIMA QUADRO VARČIOMS

Baltas lakas
(Su juntamu me-
džio grublėtumu)

 TOPCOAT (lakuotas paviršius)     naudojimo intensyvumas:

KONSTRUKCIJA:

Iliuminatorius

paslėpti 3 kryptimis reguliuojami vyriai 

Modulinės varčios be užlaidos PLANO ir QUADRO komplektuojamos su reguliuojama 
stakta ir stačiai supjautu plokščiu (80mm) apvadu

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

PAPILDOMA ĮRANGA:                                                        

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

perforuota medžio drožlių plokštė

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
PLANO AND QUADRO

1
2
3
4

HDF plokštė 

natūrali arba lakuota danga

1

2

3

4

NDBI

Balintas ąžuolas

Lygus baltas lakas
(Be juntamo 
grublėtumo)

Venge

NWLA
MODIFIKUOTA DANGA   naudojimo intensyvumas:

NATŪRALI DANGA    naudojimo intensyvumas:

Amerikinis riešutas

NOAM

Bolivinis riešutas

NOBO

Ri
eš

ut
as

DIMENSIONS:

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS Vienvėrės durys Dvivėrės durys

varčia „60” „70” „80” „90” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180”

s1 618 718 818 918 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839
s2 696 796 896 996 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938
s3 666 766 866 966 1286 1386 1486 1586 1686 1786 1886
s4 600 700 800 900 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820
s5 784 884 984 1084 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004
h1 (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)
h2 (PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)
h3 (PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)
h4 (PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)
h5 (PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)

DIDELIO NAUDOJIMO INTENSYVUNMO PASTATUOSE REKOMENDUOJAMA STANDARTINĖ SPYNA

ORS4

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: 
perforuota medžio drožlių plokštė     

varčios išoriniai paviršiai padengti HDF

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „180” 

varčios plotis 

angos plotis 

išorinis staktos plotis 

vidinis staktos plotis 

staktos su apvadais plotis 

varčios aukštis 

angos aukštis 

išorinis staktos aukštis 

vidinis staktos aukštis 

staktos su apvadais aukštis 
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RIEŠUTMEDIS 

SALERNO
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1

Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

mokestis už plotį „100”, „110” 

papildomas vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių apkaltas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  dvivėrių 

varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

satinato

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          naudojimo intensyvumas: 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

43

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.
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spalvos: produktų nuotraukos - ANTRACITAS | interjeras - LINDO 

NORMA DECOR
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės 
mokestis už plotį „100”, „110” 
papildomas vyris „60” - „80” varčioje 
vyrio dangtelis 
ventiliacijos įvorės iš PVC 
ventiliacijos įpjova 
varčios pritaikymas slankiajai sistemai 
dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

čios rėmas pagamintas iš MDF plokštės 
užpildas  - “korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte 

čios spalvos stiklo apvadas 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

čią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „110” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

SANDĖLIUOJAMA:

STIKLAS: 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

satinato

ės 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          naudojimo intensyvumas: 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
šviesus kaštonas 

B543

CPL

balta 

B490

CPL
pilka 

B491

CPL

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

skaidrus 
(iliuminatorius) (priemoka / iliuminatorius) 

chinchila 
(standartas) 

STIKLAS: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas tamsi coimbra balta 

juodmedis 

coimbraąžuolas riešutmedis bukas 

žuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas antracitas europinis ąžuolas 

kedras forte natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

NORMA 2 ir NORMA 3 galimi tik šie dekorai: B224;B136;B134;B339
NORMA 4 IR NORMA 5 negalimi modeliai su EKO FANERUOTĖS danga

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

60 70 80 90
Varčia  NORMA 1

PLOTIS

B134;B402;B462;B662 TAIP TAIP TAIP TAIP
Varčia  NORMA 1 B474;B541;B587;B596

B134;B402;
B462;B596;B662

TAIP TAIP TAIP NE

44*90 TAIP TAIP TAIP TAIP

44*90 B474;B541;B587 TAIP TAIP TAIP NE

 

75/94 B134
B402;B462;

B541;B587;B662

TAIP TAIP TAIP NE
94/115 TAIP TAIP TAIP NE
120/139 TAIP TAIP TAIP NE
140/159 TAIP TAIP TAIP NE

75/94

B474;B596

TAIP TAIP TAIP NE
94/115 TAIP TAIP TAIP NE
120/139 TAIP TAIP TAIP NE
140/159 TAIP TAIP TAIP NE
160/179 TAIP TAIP TAIP NE

SPALVA

45

Spalva B662 (Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Norma1 
(pločiai 60,70,80 ir 90) su standartinėmis staktomis OB3 arba 
(pločiai 60,70 ir 80) su reguliuojamomis staktomis sienos storiui 
nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai  bei pločiai negalimi.Žemaitiškas ąžuolas

ENDURO 3D (Spec)            naudojimo intensyvumas: 

B662
PASTABA: 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

Stand. 
stakta (OB3)

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos - ĄŽUOLAS NATURO | interjeras - JUODMEDIS 

TORINO
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

mokestis už plotį „100”, „110” 

papildomas vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

satinato

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          naudojimo intensyvumas: 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

chinchila 
(standartas) (standartas) 

master carre 
(priemoka) 

STIKLAS: 

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
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standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.
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spalvos: produktų nuotraukos - PELENŲ SPALVOS ĄŽUOLAS | interjeras - COIMBRA 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

mokestis už plotį „100”, „110” 

papildomas vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

satinato

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          naudojimo intensyvumas: 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

chinchila 
(standartas) (standartas) 

master carre 
(priemoka) 

STIKLAS: 
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standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.
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spalvos: produktų DOLCE nuotraukos ir interjeras - BUKAS. NIDA - COIMBRA

DOLCE IR NIDA
D

ol
ce

 1

D
ol

ce
 2

D
ol

ce
 3

N
id

a 
1

N
id

a 
2

N
id

a 
3

Techninis liudijimas
ITB AT-15-6702/2012

DOLCE SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

vienėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

satinato

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas  

kilmingasis ąžuolas  

klasikinis riešutmedis

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

antracitas europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ą

kedras forte natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

žuolas 

B638

danga ENDURO          

danga ENDURO          

naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          

danga ENDURO PLUS          

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          

danga ENDURO 3D          

naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas balta 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota medžio 
drožlių plokštė 

HDF plokštė  

laminatas 

1

2

1
DOLCE ir NIDA

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

SANDĖLIUOJAMA: 

PLOTIS
Spalva 70 80

Varčia  NIDA 2 
(su satinato stiklu)

Varčia  NIDA 2
(su chinchila stiklu)

B402; B462

B662

 TAIP TAIP

TAIP TAIP

 44*90  B402;
B462;B662

B402;
B462;B662

TAIP TAIP

 
 

 

75/94
 

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP
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GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

B402

Ąžuolas

B224
           

     

   

NIDA SPALVOS: 

Spalva B662 (Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Nida 2 
(pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba 
reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai  bei pločiai negalimi.Žemaitiškas ąžuolas

ENDURO 3D (Spec)            naudojimo intensyvumas: 

B662

PASTABA: 

chinchila 
(standartas) 

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS  
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

MDP plokštės užpildas 73,00 89,79

varčia be rakto skylės nemokamai 

mokestis už plotį „100”, „110” 42,00 (vnt.) 51,66 (vnt.) 

papildomas vyris „60” - „80” varčioje 16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

vyrio dangtelis 4,00 (kompl.) 4,92 

ventiliacijos įvorės iš PVC 21,00 (kompl.) 25,83 

ventiliacijos įpjova 32,00 39,36

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 84,00 103,32

dvivėrių durų gamyba 84,00 103,32

16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

čios rėmas pagamintas iš MDF plokštės 

užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte, 

čios spalvos stiklo apvadas, 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

čią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „110” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

čia be rakto skylės 

mokestis už plotį „100”, „110” 

čioje 

vyrio dangtelis 

įvorės iš PVC 

įpjova 

čios pritaikymas slankiajai sistemai 

ėrių durų gamyba 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės 

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė 

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte, 

aliuminio juostelės plotis - 8 mm 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS          naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D          naudojimo intensyvumas: 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota medžio 
drožlių plokštė 

HDF plokštė  laminatas 

1

2

1

1
2

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė  

danga

1

2

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
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standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

ALIUMINIO juostelė - 8 mm pločio
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spalva PARMA: produktų nuotraukos ir interjeras - ITALIŠKAS ĄŽUOLAS / spalva AVERNO: produktų nuotraukos - ĄŽUOLAS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

kaštonas 

B288

guoba 

B373

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas 

balta 

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

(horizontalus) 
Galimas tik dangoms:

itališkas ąžuolas ir saverno ąžuolas

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

  vertikalus      horizontalus vertikalus + 
horizontalus 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

PARMA IR AVERNO 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
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varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS ĄŽUOLAS 
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8
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PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

kaštonas 

B288

guoba 

B373

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas 

balta 

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

vertikalus + 
horizontalus 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

ORSO

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

(horizontalus) 

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Galimas tik dangoms:
itališkas ąžuolas ir saverno ąžuolas   vertikalus      horizontalus 
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ĄŽUOLAS ETERNO 

STRADA

St
ra

d
a 

1

St
ra

d
a 

2

St
ra

d
a 

3

Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

KONSTRUKCIJA: 

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

SANDĖLIUOJAMA:

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8
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PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

kaštonas 

B288

guoba 

B373

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541 B597 B598 B637 B639

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

vertikalus + 
horizontalus 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas 

balta 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

STRADA

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas europinis ąžuolas 

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

(horizontalus) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

Spalva 70 80
Varčia STRADA 3 B462;B541 TAIP TAIP

 44*90 B462;B541 TAIP TAIP

 
 

 

75/94

B462;B541

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP

120/139 TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP

PLOTIS

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

Galimas tik dangoms:
itališkas ąžuolas ir saverno ąžuolas   vertikalus      horizontalus 

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KAŠTONAS 

GEMINI IR VIRGO
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Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6702/2012 

KONSTRUKCIJA: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  dvivėrių 

varčių plotis nuo „120” iki „200” 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

SPALVOS: 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

GEMINI IR VIRGO 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136
ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

B541

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639
ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas balta 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

(horizontalus) 
Galimas tik dangoms:

itališkas ąžuolas ir saverno ąžuolas

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

  vertikalus      horizontalus vertikalus + 
horizontalus 

kaštonas 

B288

guoba 

B373
ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

61

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

Spalva 70 80
Varčia VIRGO 1 

(su satinato stiklu) B402;B587;B662 TAIP TAIP

 44*90 B402;B587;B662 TAIP TAIP

 
 

 

75/94
B402; 

B587;B662

TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP

PLOTIS

Spalva B662(Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Virgo 1 
(pločiai 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba
reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai  bei pločiai negalimi.Žemaitiškas ąžuolas

ENDURO 3D (Spec)            naudojimo intensyvumas: 

B662
PASTABA: 

Stand. 
stakta (OB3)

Reguliuoja-
ma stakta

(ORS1)
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VARČIA TAURUS SIŪLOMA
TIK SU DVIEJŲ KRYPČIŲ DANGA

- KAŠTONAS IR GUOBA

AQUARIUS, LIBRA IR TAURUS
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s 1
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s 2

ITB AT-15-6702/2012SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA                       Techninis liudijimas Pramoninis dizainas - AQUARIUS: PATENTO NR. 13205 
Pramoninis dizainas - LIBRA: PATENTO NR. 13204 

spalvos ir produktų nuotraukos - KAŠTONAS  

KONSTRUKCIJA: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110” 

 dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

ITALIŠKO ĄŽUOLO IR ĄŽUOLO SEVERO SPALVOS GALIMOS TIK 
VARČIAI AQUARIUS 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

AQUARIUS, LIBRA, TAURUS 
AURUS

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

kaštonas 

B288

guoba 

B373

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas 

balta 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

(horizontalus) 
Galimas tik dangoms:

itališkas ąžuolas ir saverno ąžuolas

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

 vertikalus       horizontalus vertikalus + 
horizontalus 

žuolas itališkas ąžuolas 

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

63

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 
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SAGITTARIUS
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Techninis liudijimas
ITB AT-15-6702/2012

spalvos ir produktų nuotraukos - GUOBA  

KONSTRUKCIJA: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

VARČIOS MATMENYS: 

ėrių varčių plotis nuo „60” iki „110”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

PAVYZDINIS SKYDINĖS 
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

1
2
3
4
5

rėmas: iš MDF plokštės 

užpildas: “korys” 

užpildas: perforuota 
medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

1

3

SAGITTARIUS
AURUS

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės 

ž plotį „100”, „110” 

vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 

dvivėrių durų gamyba 

kaštonas 

B288

guoba 

B373

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis

B597

pelenų spalvos 
ąžuolas 

B598

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas retro ąžuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas balta 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo: 

(vertikalus + 
horizontalus) galimas 
tik dangoms  kaštonas 
ir guoba (enduro) 

(vertikalus) 
šskyrus 

dangas  kaštonas ir guoba (enduro)
bei itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas 

vienakryptė 
danga 

dviejų krypčių 
danga 

 vertikalus vertikalus + 
horizontalus 

dviejų krypčių danga 
(vertikali + horizontali) 

varčia be įšgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

65

varčios rėmas iš MDF plokštės  

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte   

stabilizuojantis užpildas - „korys” arba perforuota medžio drožlių plokštė 

varčios spalvos stiklo rėmelis  

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas 

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 
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ITB AT-15-6702/2012STIKLINĖS DURYS Techninis liudijimas 

67

KONSTRUKCIJA:
STIKLAI: 8 mm storio grūdintas stiklas 

stakta standartinė arba reguliuojama su dviem vyriais   

matinė stiklo pusė yra vyrių pusėje 

stiklai užsakomi tik komplekte su stakta 

VARČIŲ MATMENYS: „60” „70” „80” „90”
varčios plotis 617 717 817 917

varčios aukštis 2027

INVADO IR METALGLASS FURNITŪROS SPALVA - NIKELIO FURNITŪRA
V6000 INX - NERŪDIJANČIO PLIENO SPALVOS.  

spynos INVADO, METALGLASS, V6000 INX

VERSIJA 1: rankena + spyna + vyriai + dangteliai 

VERSIJA 2: rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai 

VERSIJA 3: rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai 

PAPILDOMA ĮRANGA:      

FURNITŪRA:

ventiliacinė įpjova

OB3
ORS1 
ORS2
ORS8

vyris METALGLAS v -100

spyna su rankena
INVADO

spyna METALGLAS V -100
su rankena ASTORIA

spyna V6000 INX - paprasta

spyna V6000 INX - saugi

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 
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SULANKSTOMOS DURYS      

Spalvos: Norma Decor 1: BUKAS | Libra: NATŪRALUS ĄŽUOLAS  | Interjeras: BUKAS

SULANKSTOMOS DURYS NORMA DECOR IR LIBRA
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Techninis liudijimas
ITB AT-15-8997/2012

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS  
SULANKSTOMA 

1
2
3
4

1

2

3

4

Sulankstomų varčių komplektą sudaro: 
sulankstoma varčia, standartinė arba reguliuojama stakta

kiekvienos iš sulankstomų durų pusės konstrukciją sudaro rėmas iš MDF plokštės arba 
sluoksniais klijuotos spygliuočių medienos 33 mm storio pusfabrikačių 

„korio” tipo stabilizuojantis užpildas 

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti 3 mm storio HDF plokšte 

kiekvienas varčios elementas turi užlaidą ant vertikaliosios briaunos 
iš staktos pusės 

varčios elementai tarpusavyje sujungti paslėptais vyriais 

varčia jungiasi su grindimis per bėgelio kaištį

Viršutinė varčios dalis turi kaištį kuris įleidžiamas į baltos spalvos bėgelį įmontuotą 
staktos viršutinį elementą

viršutinis bėgelis stabilizuoja varčią jos atidarymo ir uždarymo metu 

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS: 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „90” 

2 apvalios sidabro spalvos rankenos 

2 paslėpti sidabro spalvos vyriai 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

KOB3

standartinė [KOB3] 
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba 
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8] 

ORS1 
ORS2
ORS8
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SPALVOS: 

STIKLAS: 

MATINĖ STIKLO PUSĖ YRA STAKTOS PUSĖJE 

satinato

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541 B597 B598 B637 B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

danga ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

severo ąžuolas 

B657

itališkas ąžuolas 

B656 vienos krypties 
danga 
(horizontali) - 
galima tik 
varčioms be 
stiklo 

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

rėmas: MDF plokštė arba klijuota
spygliuočių mediena   

užpildas: “korys” 

HDF plokštė 

danga 

Techninis liudijimas ITB 
AT-15-8997/2012 SULANKSTOMOS DURYS 
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kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas europinis ąžuolas 



KASETĖS MATMENYS VIENVĖRĖS VARČIOS MATMENYS 

durys
L x H

išoriniai 
matmenys 

C x H1 
A B sienos 

storis plotis aukštis 

590 x 2025 1305 x 2115 650 615 100-125 618 2027
690 x 2025 1505 x 2115 750 715 100-125 718 2027
790 x 2025 1705 x 2115 850 815 100-125 818 2027
890 x 2025 1905 x 2115 950 915 100-125 918 2027
990 x 2025 2105 x 2115 1050 1015 100-125 1018 2027
1090 x 2025 2305 x 2115 1150 1115 100-125 1118 2027

KASETĖS MATMENYS DVIVĖRĖ VARČIOS MATMENYS 

durys
L x H

išoriniai 
matmenys 

C x H1 
A B sienos 

storis plotis aukštis 

1180 x 2025 2520 x 2115 1250 615 100-125 618 2027
1380 x 2025 2920 x 2115 1450 715 100-125 718 2027
1580 x 2025 3320 x 2115 1650 815 100-125 818 2027
1780 x 2025 3720 x 2115 1850 915 100-125 918 2027
1980 x 2025 4120x 2115 2050 1015 100-125 1018 2027
2180 x 2025 4520 x 2115 2250 1115 100-125 1118 2027

H - angos aukštis    H1 - kasetės aukštis    L - angos plotis   C - kasetės plotis 

VARČIOS IR Į SIENĄ MONTUOJAMOS KASETĖS MATMENYS (mm) 
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SISTEMA M ONTUOJAMA Į SIENĄ 
SLANKIOSIOS SISTEMOS Techninis liudijimas ITB 

AT-15-8997/2012 

Į SLANKIOSIOS SISTEMOS KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTI: bėgeliai ir kasetė „100”, „125”, apvadų komplektas, tarpinės, rankena (chromas, matinė arba 
aukso spalvos). 

„110” PLOČIO SISTEMOS KAINA +30% 

STUMDOMŲ DURŲ STAKTOS ELEMENTŲ SCHEMA (gipso kartono pertvara) 

C
BA 2016/20

H1

  
A16/20

H1

C
B A20 16/20

H1

   C  
AB20 16/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B16/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A16/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

A16/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

   C  
A B 2016/20

H1

horizontalusis kampinis apvadas 

vertikalusis kampinis apvadas 

stakta su kampiniais apvadais 

MŪRAS MŪRAS 

varčia 

10
0 

/1
25

apvadas su užlaida: sienos 
dengimas daugiausiai 20 mm sienos apdaila, pvz. plytelės 

TUNELIS 

praplatinimas 

STUMDOMŲ DURŲ STAKTOS PLATINIMO ELEMENTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

MUR

MUR

skrzydło drzwiowe
Standartinis apvado užlaidos ilgis - 3 mm (kasetė 100 mm)

ir 6 mm (kasetė 125 mm). 

Reguliavimas iki 20 mm 
atliekamas naudojant 
pagal užsakymą 
pagamintą apvadą 
su užlaida 
(be papildomo 
mokesčio). 

Reguliavimas 
daugiau 
nei 20 mm atliekamas 
platinant staktos 
elementus (tunelį). 

vienos varčios sistema                                                                      dviejų varčių sistema                                                                      

A B
K 

L vienos varčios sistema                                                                      

A B
K 

Ldviejų varčių sistema                                                                      

ribotuvas (netaikoma D’Artagnan varčioms) 

rakinama spyna su RAKTU (chromas, matinė, aukso) 

vonios kambario užraktas  (chromas, matinė, aukso) 

stakta su apvadais (ORS 3) 

KOMPLEKTACIJA: 

varčios spalvos karnizas - montuojamas ant ALU profilio (du tipai priklausomai nuo 
staktos dengiančiojo apvado pločio - 60 mm arba 80 mm) 

bėgelis - montuojamas ant ALU profilio 

chromuota arba matinė rankena - komplektas abiem varčios pusėms 

PAPILDOMA ĮRANGA:                         
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SISTEMA P ALEI SIENĄ 

Į PRIEMOKĄ UŽ KABLINĘ SPYNĄ ĮSKAIČIUOTA: kablinė spyna, raktas arba užraktas WC 
kambariui, dangtelis - 1 vnt. 

Į PRIEMOKĄ UŽ SIENOS APDAILĄ ĮSKAIČIUOTA: mūro apdaila, staktos elementas 
(plokštelės vieta nefrezuota), kablinės spynos plokštelė savarankiškam montavimui. 

SISTEMAI BE SIENOS APDAILOS REKOMENDUOJAME RINKTIS 60 MM APVADO VARIANTO KARNIZĄ 

Į NURODYTĄ SISTEMOS PALEI SIENĄ KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: bėgelis, varčios spalvos karnizas, chromuota arba matinė rankena bei pasirinkto pločio apvadas. 

*versijos be rėmo angos sienoje matmenys yra identiški vidiniam staktos aukščiui. 

SISTEMOS PALEI SIENĄ ORS3 VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS (mm) 

vienvėrių durų stakta 

Varčia „60” „70” „80” „90” „100”

s1 varčios plotis 618 718 818 918 1018

s2 sienos angos plotis * 640 740 840 940 1040

s3 išorinis staktos plotis 610 710 810 910 1010

s4 vidinis staktos plotis 566 666 766 866 966

s5
staktos su apvadais plotis - 60 mm 710 810 910 1010 1110

staktos su apvadais plotis - 80 mm

varčios plotis 

sienos angos plotis *

išorinis staktos plotis 

vidinis staktos plotis 

staktos su apvadais plotis - 60 mm

staktos su apvadais plotis - 80 mm

750 850 950 1050 1150

h1 varčios aukštis (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

h2 angos aukštis (PL) 2054 / 2002 (CZ/SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2039 / 1987 (CZ/SK)

h4 vidinis staktos aukštis* (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

h5
staktos su apvadais aukštis - 60 mm (PL) 2089 / 2037 (CZ/SK)

staktos su apvadais aukštis - 80 mm

varčios aukštis 

angos aukštis 

išorinis staktos aukštis 

vidinis staktos aukštis* 

staktos su apvadais aukštis - 60 mm

staktos su apvadais aukštis - 80 mm

(PL) 2109/ 2057 (CZ/SK)

dvivėrių durų stakta 

Varčia „120” „140” „160” „180” „200”

s1
618
+

618
718
+

718
818
+

818
918
+

918
1018

+
1018

s2 1258 1458 1658 1858 2058

s3 1228 1428 1628 1828 2028

s4 1184 1384 1584 1784 1984

s5
1328 1528 1728 1928 2128

1368 1568 1768 1968 2168

h1 (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

h2 (PL) 2054 / 2002 (CZ/SK)

h3 (PL) 2039 / 1987 (CZ/SK)

h4 (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

h5
(PL) 2089 / 2037 (CZ/SK)

(PL) 2109/ 2057 (CZ/SK)

s5
s2
s1

s3
s4

h5 h2 h1 h4 h3
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IŠORINĖS VARČIOS                   

spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS 

EGIDA
Techninis liudijimas

ITB AT-15-8561/2011

ĮLEIDŽIAMA SPYNA Daugiataškė 
apsauginė C klasės spyna. 2 klasės 

atsparumas įsilaužimui. 

APSAUGINIAI KAIŠČIAI 

ATSPARUMAS 
APKROVAI 3 sustiprinti 

vyriai 

PANORAMINĖ AKUTĖ 

UŽPILDAS PERFORUOTA MEDŽIO DROŽLIŲ 
PLOKŠTĖ. RĖMAS IŠ KLIJUOTOS SPYGLIUOČIŲ 
MEDIENOS Garso izoliacijos klasė Rw = 27dB 

INTEGRUOTAS SLENKSTIS IŠ ALIUMINIO 
Standartinė komplektacija 

MATMENYS: 

KONSTRUKCIJA: 

daugiataškė apsauginė C klasės įleidžiama spyna 

3 sustiprinti vyriai 

garso izoliacija Rw = 29dB (garso izoliacijos klasė Rw = 27dB) 

2 apsaugos nuo įsilaužimo klasė 

integruotas slenkstis iš aliuminio 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                              

varčia pagaminta iš klijuotos spygliuočių medienos rėmo 
su perforuotos medžio drožlių plokštės užpildu  

90 mm x 44 mm stakta iš klijuotos spygliuočių medienos 
ir MDF plokštės  arba metalinė. 

suapvalintos vertikaliosios varčios briaunos  (daugiau informacijos 78 psl.) 

VARČIOS MATMENYS: 

vienvėrės varčios plotis nuo „80” iki „110” 

DURYS SU AUTOMATINIU SLENKSČIU ĮRENGIAMOS BE STANDARTINIO SLENKSČIO 

KOBA KOBM

GALIMOS STAKTOS: 

standartinė stakta 90 x 40 mm iš klijuotos spygliuočių medienos su MDF apkalu

metalinė stakta, RAL spalvų paletė:
Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047  

VARČIŲ EGIDA METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL: 8017). MEDAUS (8003), BALTA (9010), KREMINĖ (1001) 
IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU ILGESNIU ĮVYKDYMO TERMINU. 

cilindrų komplektas (2 klasė) - 30 x 40 mm - 6 raktai  

panoraminė akutė 
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PAPILDOMA INFORMACIJA: ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

SPALVOS: 

kaštonas 

B288

juodmedis 

B406

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

natūralus ąžuolas 

B587

retro ąžuolas 

B638

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

dvikryptė danga 
(vertikali + horizontali) 

vienakryptė 
danga

(vertikalus) 

danga ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

severo ąžuolas 

B657

itališkas ąžuolas 

B656

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

1
2
3
4

rėmas: klijuota pušis 

užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė 

HDF plokštė 

danga 

1

2

3

4

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
EGIDA

Medinė stakta „80” „90” „100” „110”

s1 varčios plotis 844 944 1044 1144
s2 angos plotis 920 1020 1120 1220
s3 išorinis staktos plotis 890 990 1090 1190
s4 vidinis staktos plotis 802 902 1002 1102
h1 varčios aukštis (PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)
h2 angos aukštis (PL)  2084 / 2030 (CZ/SK)
h3 išorinis staktos aukštis (PL)  2069 / 2015 (CZ/SK)
h4 vidinis staktos aukštis (PL)  2025 / 1971 (CZ/SK)

metalinė stakta „80” „90” „100” „110”

s1 varčios plotis 844 944 1044 1144
s2 angos plotis 890 990 1090 1190
s3 išorinis staktos plotis 880 980 1080 1180
s4 vidinis staktos plotis 800 900 1000 1100
s5 staktos su apvadais plotis 906 1006 1106 1206
h1 varčios aukštis 2040
h2 angos aukštis 2070
h3 išorinis staktos aukštis 2064
h4 vidinis staktos aukštis 2024
h5 staktos su apvadais aukštis 2077

KOBA

KOBM



PASKIRTIS:
Priešgaisrinės durys  Ignis  pilnos, su užlaida, vienvėrės, atsparumas ugniai  EI30  su medžio pagrindo arba plienine stakta.  Durys su medžio pagrindo stakta montuojamos į keraminių 
arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 100 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 mm, blokelių sienos mažiausias storis 100 mm ir mažiausias tankis 
650 kg/m3. Durys su metaline stakta montuojamos į keraminių arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 115 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 
mm, blokelių sienos mažiausias storis  
115 mm  ir mažiausias tankis 650 kg/m3.  Durų modeliui IGNIS suteiktas techninis liudijimas Nr. AT-15-8750/2011 ir atitikties deklaracija Nr. W134.
• Spynose privaloma įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas 

skaičius „1” .
• Kiekviena varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti 

matomas skaičius „1” .
• Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2003 reikalavimus.. Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su 

plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su pailga arba kelių elementų apdaila. Žiūrėti rankeną UNO (79 psl.). 

DURYS PARDUODAMAS TIK KOMPLEKTE SU STAKTA

Priešgaisrinės durys yra svarbiu pastatų priešgaisrinės saugos pagal PN-EN 14600:2009 standartą elementu. Rekomenduojama, kad pastato savininkas atitinkamai jas prižiūrėtu 
ir rūpintųsi jų funkcionalumo užtikrinimu. 
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PRIEŠGAISRINĖS DURYS 

spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS ĄŽUOLAS 

IGNIS
Techninis liudijimas ITB 

AT-15-8750/2011 

IŠSIPLEČIANTI TARPINĖ 

AUTOMATINIS SLENKSTIS 

ATSPARUMAS 
APKROVAI 3 

kaištiniai vyriai 

UŽPILDAS Mineralinės 
vatos plokštė 

PRIEŠGAISRINĖ RANKENA 

ORS1/E

KONSTRUKCIJA: 

„100” arba „110” pločio varčia 

automatinis slenkstis 90 cm pločio durims 

automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims 

patentuotas cilindras atitinkantis INVADO specifikacijos reikalavimus 

pritraukėjas 

apvadas COMPLETO 

besiplečiančių tarpinių komplektas 

įleidžiama skląstinė spyna 

trys komplektai kaištinių vyrių 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                               

rėmas iš klijuotos spygliuočių medienos  

užpildas - 120kg/m3 tankio mineralinės vatos plokštė  

apkalas iš 3 mm storio HDF plokščių  

VARČIOS MATMENYS: 
vienvėrės varčios plotis medinėje staktoje nuo „60” iki „100” 

vienvėrės varčios plotis metalinėje staktoje nuo „60” iki „110” 

KOBI

GALIMOS STAKTOS: 

MATMENYS: 

ORS1/E REGULIUOJAMA STAKTA iš medžio drožlių plokštės   

simbolis mūro storis 

B 100 - 119

C 120 - 139

D 140 - 159

E 160 - 179

F 180 - 199

G 200 - 219

H 220 - 239

IR 240 - 259

J 260 - 279

K 280 - 299

L 300 - 319

M 320 - 339

N 340 - 359

O 360 - 379

P 380 - 399

KOBI metalinė stakta, RAL spalvų paletė:  
Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047   

SPALVOS: 

VARČIŲ IGNIS METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL: 8017). SPALVOS: MEDAUS (8003), BALTA (9010), KREMINĖ (1001) IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU 
ILGESNIU ĮVYKDYMO TERMINU. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA: ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

danga ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

danga Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

antracitas 

B637

europinis ąžuolas 

B639

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

retro ąžuolas 

B638

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

B134

lindo

severo ąžuolas 

B657

itališkas ąžuolas 

B656

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

1
2
3
4

rėmas: klijuota pušis užpildas: 

mineralinė vata 

HDF plokštė  

laminatas 

1

2

3

4

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
IGNIS

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

Medinė stakta „60” „70” „80” „90” „100”

s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044
s2 angos plotis 691 791 891 991 1091
s3 išorinis staktos plotis 666 766 866 966 1066
s4 vidinis staktos plotis 600 700 800 900 1000

s5 staktos su apvadais plotis 744 844 944 1044 1144

h1 varčios aukštis (PL)  2040 / 1988  (CZ/SK)
h2 angos aukštis (PL)  2062 / 2008  (CZ/SK)
h3 išorinis staktos aukštis (PL)  2047 / 1993  (CZ/SK)
h4 vidinis staktos aukštis (PL)  2025 / 1971  (CZ/SK)
h5 staktos su apvadais aukštis 

varčios plotis 

angos plotis 

išorinis staktos plotis 

vidinis staktos plotis 

staktos su apvadais plotis 

varčios aukštis 

angos aukštis 

išorinis staktos aukštis 

vidinis staktos aukštis 

staktos su apvadais aukštis 

(PL)  2097 / 2043 (CZ/SK)

Metalinė stakta „60” „70” „80” „90” „100” „110”

s1 644 744 844 944 1044 1144
s2 690 790 890 990 1090 1190
s3 680 780 880 980 1080 1180
s4 600 700 800 900 1000 1100

s5 706 806 906 1006 1106 1206

h1 2040
h2 2070
h3 2064
h4 2024

h5 2077



Modelių GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 
garso izoliacijos klasė:

Rw=32 dB - vienvėrės EI30 ir EI60 Rw=32 dB - 
dvivėrės EI60 
Rw=27 dB - dvivėrės EI30

Atsparumas ugniai:
EI30 (30 min), EI60 (60 min)

Varčios storis:
EI30 = 50 mm, EI60 = 60 mm
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PASKIRTIS:
Durims GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 skirtos įrengti viešbučiuose, maitinimo įstaigose, bankuose, biuruose ir kituose viešos paskirties pastatuose, taip pat gyvenamuosiuose 
pastatuose, kuriuose būtinas atsparumo ugniai užtikrinimas. Durims GUARDIA suteiktas techninis liudijimas AT-15-6103/2013 ir atitikties deklaracija Nr. W569. PASTABA:
• Spynose privaloma įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas 

skaičius „1” .
• Kiekviena varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti 

matomas skaičius „1” .
• Dvivėrėse duryse privaloma įrengti uždarymo sekos reguliatorių, kuris privalo atitikti standarto PN-EN 1158:2007 reikalavimus.,
• Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2003 reikalavimus.. Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su 

plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su pailga arba kelių elementų apdaila. Žiūrėti rankeną UNO (79 psl.).. 

Priešgaisrinės durys yra svarbiu pastatų priešgaisrinės saugos pagal PN-EN 14600:2009 standartą elementu. 
Rekomenduojama, kad pastato savininkas atitinkamai jas prižiūrėtų ir rūpintųsi jų funkcionalumo užtikrinimu. 

DURYS PRIEŠGAISRINĖS                      Techninis liudijimas ITB 
AT-15-6103/2013 

spalvos: produktų nuotraukos - KAŠTONAS | interjeras - RIEŠUTMEDIS 

GUARDIA medinės buto durys sistema HALSPAN 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: varčia, 100 x 60 mm stakta (standartinė) 

apdaila COMPLETO
(su priemoka) 

GUARDIA VARČIA PARDUODAMA TIKTAI KOMPLEKTE SU STAKTA

G
UA

RD
IA

 E
I3

0 
/ 

EI
60

max 671

m
ax

 7
82G
UA

RD
IA

 E
I6

0

max 671

m
ax

 9
32G
UA

RD
IA

 E
I3

0

KONSTRUKCIJA: 

spyna patentuotam cilindrui, 

4 reguliuojami vyriai 

besiplečiančios tarpinės, 

automatinis slenkstis 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                          

atspari ugniai medžio drožlių plokštė iš abiejų pusių padengta HDF 3 mm plokšte 

VARČIOS MATMENYS: 

vienvėrės varčios plotis nuo „70” iki „110” 

dvivėrių varčių plotis nuo „140” iki „220” 

KOBP

MATMENYS: 

KOBP standartinė stakta 100 x 60 mm iš klijuotos spygliuočių medienos su MDF apkalu 

PRIEDAI

plokščias apvadas LO1 (vienos pusės kompl.) 

kampinis apvadas LC1 (vienos pusės komplektas) 

Kampinis apvadas praplatinimui(vienos pusės kompl.)

praplatinimas 100 mm 

praplatinimas 200 mm 

praplatinimas 300 mm 

GALIMOS STAKTOS: 
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SPALVOS: 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100” - „110” 
PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” PLOČIO VARČIOMS 

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

europinis ąžuolas 

B639

antracitas 

B637

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

danga ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

natūralus ąžuolas 

B587

retro ąžuolas 

B638
danga ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

kaštonas 

B288

guoba 

B373
danga ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

severo ąžuolas 

B657

itališkas ąžuolas 

B656

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

dvikryptė danga 
(vertikali + horizontali) 

vienakryptė 
danga

(vertikali) 

1
2
3
4

rėmas iš klijuotos pušies medienos 

užpildas: medžio drožlių plokštė - atspari ugniai 

HDF plokštė 

danga 

1

2

3

4

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
GUARDIA

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS 
vienvėrės durys dvivėrės durys* 

„70” „80”     „90”** „100”    „110”     „140”     „150”     „160”     „170”     „180”    „190”     „200”    „210”    „220” 
s1 varčios plotis 748 848 964 1048 1148 1487 1587 1687 1787 1887 1987 2087 2187 2287
s2 angos plotis 856 956 1072 1156 1256 1595 1695 1795 1895 1995 2095 2195 2295 2395
s3 išorinis staktos plotis 826 926 1042 1126 1226 1565 1665 1765 1865 1965 2065 2165 2265 2365
s4 vidinis staktos plotis 706 806 922 1006 1106 1445 1545 1645 1745 1845 1945 2045 2145 2245
h1 varčios aukštis 2040
h2 angos aukštis 2100
h3 išorinis staktos aukštis 2084
h4 vidinis staktos aukštis 2024

* Durų „90+90” angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm, todėl pasyvioji varčia yra siauresnė. Komplekto dalių plotis nėra simetriškas.
** Durų angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm. 

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

pritraukėjas 

akutė 

priešdūminės tarpinės 

spynos cilindras 30/40 arba 30/50 - nikelis 

8 varžtų su 10/152 kaiščiais komplektas - montavimui į mūrines sienas   

COMPLETO apdailos juostelė
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PRIEŠGAISRINĖS / AKUSTINĖS DURYS Techninis liudijimas ITB 
AT-15-9360/2014 

SONUS buto durys sistema 42 dB 

Varčios SONUS - 4 variantai.
VARIANTAS 1 : akustinė izoliacija 42 dB.
VARIANTAS 2 : akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI30.
VARIANTAS 3 : akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI30, sandarumas dūmams.  
VARIANTAS 4 : akustinė izoliacija 42 dB, sandarumas dūmams.

Klasė Rw = 42 dB 
Atsparumas ugniai EI30 (30 min) 
Varčios storis = 62 mm. 

PASKIRTIS:
Durų SONUS paskirtis - vidinės įėjimo durys, pagal standarto PN-B-91000:1996 terminologiją tai durys uždarančios praėjimus tarp         
patalpų ir koridoriaus ar laiptinės. Durų modeliui SONUS suteiktas techninis liudijimas Nr. AT-15-9360/2014 ir atitikties deklaracija Nr. W782.

PASTABA:
• Spynose privaloma įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka PN-EN 1303:2007 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje   

turi būti matomas skaičius „1” .
• Kiekviena varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto  PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.   Klasifikacijos lentelės 

ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1” .
• Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2012 reikalavimus. 

Žiūrėti rankeną UNO (79 psl.). 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: varčia, 104 x 61 mm stakta (standartinė) 

Priešgaisrinės durys yra svarbiu pastatų priešgaisrinės saugos pagal PN-EN 14600:2009 standartą elementu.  Rekomenduojama, 
kad pastato savininkas atitinkamai jas prižiūrėtu ir rūpintųsi jų funkcionalumo užtikrinimu.  

SONUS VARČIA PARDUODAMA TIKTAI KOMPLEKTE SU STAKTA

KOS1 KOS2 KOS3 KOS4

79

KONSTRUKCIJA: 

pritraukėjas 

spynos cilindras 30/40 arba 30/50 - nikelis    

8 varžtų su 10/152 kaiščiais komplektas - montavimui į mūrines sienas   

COMPLETO apdailos juostelė

spyna patentuotam cilindrui, 

3 reguliuojami vyriai 

automatinis slenkstis 

dvi tarpinės 

besiplečiančios tarpinės (varčios variantai 2 ir 3) 

sandarumas dūmams (varčios variantai 3 ir 4) 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

PAPILDOMA ĮRANGA:                          

specialių atsparių ugniai ir garso izoliacijos plokščių paketas iš abiejų pusių padengtas HDF 4 mm plokšte 

VARČIOS MATMENYS: 
vienvėrės varčios plotis nuo „70” iki „110” 

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė stakta 104 x 61 mm iš klijuotos spygliuočių medienos su HDF apkalu  
galimos konfigūracijos : 

KOS1 varčioms VARIANTAS 1 

KOS2 varčioms VARIANTAS 2: su dviem besiplečiančiomis (priešgaisrinėmis) tarpinėmis 

KOS3 varčioms VARIANTAS 3: su besiplečiančia (priešgaisrine) ir sandarumo dūmams tarpinėmis 

KOS4 varčioms VARIANTAS 4: sandarumo dūmams tarpine 

PRIEDAI

plokščias apvadas LO1 (vienos pusės kompl.) 

kampinis apvadas LC1 (vienos pusės komplektas) 

kampinis apvadas praplatinimui (vienos pusės kompl.)

praplatinimo elementas 100 mm 

praplatinimo elementas 200 mm 

praplatinimo elementas 300 mm 

1
2
3
4

rėmas: iš klijuotos pušies ir ąžuolo medienos 

užpildas: garsą izoliuojančių ir atsparių 
ugniai plokščių paketas 

HDF plokštė 

danga 

rėmas: iš klijuotos pušies medienos 

1

2

3

4

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
SONUS
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MATMENYS: 

DURŲ IR STAKTOS MATMENYS (mm) „70”    „80”     „90*”   „100”  „110”

s1 varčios plotis 748 848 964 1048 1148
s2 angos plotis 856 956 1072 1156 1256
s3 išorinis staktos plotis 826 926 1042 1126 1226
s4 vidinis staktos plotis 704 804 920 1004 1104
h1 varčios aukštis 2040
h2 angos aukštis 2100
h3 išorinis staktos aukštis 2084
h4 vidinis staktos aukštis 2023

SPALVOS: 

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
VIENVĖRĖMS „100” - „110” PLOČIO VARČIOMS 

ąžuolas 

B224

riešutmedis 

B339

bukas 

B136

B541

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis 

B597

europinis ąžuolas 

B639

antracitas 

B637

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL

balta 

B490

CPL

danga ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

natūralus ąžuolas 

B587

retro ąžuolas 

B638
danga ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

danga ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

danga EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

kaštonas 

B288

guoba 

B373
danga ENDURO (dviejų krypčių)         naudojimo intensyvumas: 

severo ąžuolas 

B657

itališkas ąžuolas 

B656

vienakryptė 
danga 
(horizontali) 

dvikryptė danga 
(vertikali + horizontali) 

vienakryptė 
danga

(vertikali) 

** Durų angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
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TECHNINĖ INFORMACIJA                    
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VARČIŲ SU UŽLAIDOMIS MATMENYS

varčia su ventiliacijos įvorėmis varčia su ventiliacijos įpjova varčia su ventiliacijos grotelėmis 

durų 
plotis 

įvorių 
skaičius 

ventiliacijos įvorių 
plotas su tarpu (7mm) 

m2 

tarpas pagal 
reikalavimus (mm) 

ventiliacijos įpjovos 
plotas su tarpu (7mm) 

m2 

tarpas pagal 
reikalavimus (mm) 

ventiliacijos grotelių 
plotas su tarpu (7mm) 

m2 
tarpas pagal 

reikalavimus (mm) 

„60” 3 0,0060 34 0,0042 25 > 0,022 --

„70” 4 0,0074 28 0,0060 23 > 0,022 --

„80” 5 0,0087 24 0,0078 22 > 0,022 --

„90” 6 0,0100 21 0,0096 20 > 0,022 --

„100” 6 0,0107 19 0,0114 18 > 0,022 --

„110” 6 0,0114 17 0,0132 16 > 0,022 --

Varčios D’Artagnan nėra pritaikytos montuoti ventiliacijos įvores, įpjovą ar groteles.  Stumdomos varčios dėl savo konstrukcijos visiškai atitinka reikalavimus dėl 
ventiliacijos laisvojo ploto. INVADO varčių konstrukcija nenumato kelių ventiliacijos sprendimų taikymo vienu metu. 

Modulinės ir skydinės varčios su 
reguliuojama arba standartine 
stakta
UŽLAIDOS JUOSTA
ABIEJOSE DURŲ PUSĖSE 

VARČIOS GUARDIA SU 
STANDARTINE STAKTA 
UŽLAIDOS JUOSTA 
ABIEJOSE DURŲ PUSĖSE 

VARČIOS 
MODULINĖS BE UŽLAIDOS SU 
REGULIUOJAMA STAKTA
UŽLAIDOS JUOSTA STAKTOS PUSĖJE 

MATMENYS 

UŽLAIDOS JUOSTA DVIVĖRĖSE 
VARČIOSE 

VENTILIACIJA 

MATMENYS A IR C, TAI IŠORINIAI STUMDOMŲ IR VARČIŲ BE užlaidos MATMENYS 

Pagal standartą, vonios kambario ir atskiro tualeto durys privalo atsidaryti į patalpos išorę; jų minimalus 
plotis 0,8 m, o aukštis 2 m iki staktos vidinio krašto; bendras apatinės dalies ventiliacijos angų plotas 
ne mažesnis nei 0,022 m2.  Visą ventiliacijos laisvojo skerspjūvio ploto sumą sudaro tarpo aukštis 
(standartas 7 mm) ir pagalbiniai sprendimai, kurie didina bendrąjį grynąjį ventiliacijos paviršiaus plotą, 
t.y.   ventiliacijos įvorės, įpjova ir grotelės. Grotelės užtikrina ventiliacijos plotą visų pločių varčiose, jei 
durys komplektuojamos su įvorėmis ir (arba) įpjova, būtina palikti didesnį tarpą tarp varčios ir grindų, 
kad konstrukcija atitiktu keliamus reikalavimus.  Jei standarto užtikrinimui būtinas varčios sutrumpinimas, 
tai darbą reikia atlikti savarankiškai. 

TIPAS 
VARČIOS 

ATIDAROMOS 
STUMDOMOS DVIVĖRIŲ VARČIŲ 

SUSILIETIMO KRAŠTAS SU UŽLAIDA BE UŽLAIDOS 

MODULINĖS    
SKYDINĖS  -- x x
SULANKSTOMOS * -- -- --
STIKLINĖS -- x -- --
EGIDA  -- -- --
GUARDIA ** x -- x
IGNIS  -- -- --

ventiliacijos įpjova 

ventiliacijos grotelės (Norma Decor) apskritos įvorės 

kvadratinės įvorės 

INVADO VARČIOS SU SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS 

* tik išorinės vertikalios briaunos. Kitos briaunos - smailios. ** tik su danga ENDURO ir Eko faneruotė 

„60” „70” „80” „90” „100” „110”

A 618 718 818 918 1018 1118

B 644 744 844 944 1044 1144

C (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

D (PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)

ORS1 ORS2 ORS8
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INVADO VARČIŲ STAKTOS 

REGULIUOJAMA STAKTA

„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s2 angos plotis 674 774 874 974 1074 1174 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094

s3 vidinis staktos plotis 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s4 vidinis staktos plotis 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5
staktos su apvadais plotis  - 60 mm [ORS1] / [ORS2] 744 844 944 1044 1144 1244 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

staktos su apvadais plotis  - 80 mm [ORS8] 784 884 984 1084 1184 1284 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 varčios aukštis (PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)

h2 angos aukštis (PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)

h4 vidinis staktos aukštis (PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)

h5
staktos su apvadais aukštis  - 60 mm [ORS1] / [ORS2] (PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)

staktos su apvadais aukštis  - 80 mm [ORS8] (PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)

Techninis liudijimas
ITB AT-15-5393/2015

KONSTRUKCIJA:

simbolis K L M N O P Q R S T U

sienos storis 280 - 299 300 - 319 320 - 339 340 - 359 360 - 379 380 - 399 400 - 419 420 - 439 440 - 459 460 - 479 480 - 499

SIENOS STORIS REGULIUOJAMOMS STAKTOMS

simbolis A B C D E F G H I J

sienos storis 75 - 94 95 - 114 120 - 139 140 - 159 160 - 179 180 - 199 200 - 219 220 - 239 240 - 259 260 - 279

MATMENYS:
Reguliuojamos  staktos  gaminamos  skirtingo storio  sienoms,  matmenų intervalas 20 mm.  Minimalus sienos storis  
75 mm.  PASTABA:  staktos konstrukcijoje numatyta galimybė ją paprastai susiaurinti 15 mm. 
Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai.  

VARČIŲ STAKTOS 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110” 

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

s3
s4

s1
s2
s5

h2 h1 h4h5 h3

Stakta didesnio nei 
340 mm storio sienai  

apvadas

įlaida

ORS1 ORS2 Reguliuojama su ovaliu 
apvadu (60mm pločio) ORS8 Reguliuojama su plokščiu 

apvadu (80mm pločio)
Reguliuojama su plokščiu 
apvadu (60mm pločio)

standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu: 
a) standartinis apvadas turi 60 mm pločio plokščią apvadą ir 30 mm pločio įlaidą 
b) galima užsisakyti atskirą apvadų komplektą su 50 mm įlaida ir (arba) 80 mm pločio plokščiu apvadu 
c) galima užsisakyti atskirą apvadų komplektą su ovaliu 60 mm pločio apvadu 

MDF plokštė 
danga - visos INVADO kolekcijos dangos 

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)  vienvėrės durys dvivėrės durys 

varčia 

VARČIOMS SU UŽLAIDA



ORS7

ORS7

ORS10
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KONSTRUKCIJA

h2 h1 h4h5 h3

s3
s4

s1
s2
s5

Techninis liudijimas
ITB AT-15-5393/2015

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)  vienvėrės durys dvivėrės durys 

Varčia „60” „70” „80” „90” „100” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

s1 618 718 818 918 1018 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039

s2 691 791 891 991 1091 1328 1428 1528 1628 1728 1828 1928 2028 2128

s3 666 766 866 966 1066 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108

s4 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5
[ORS7] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

[ORS10] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

h2 (PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)

h3 (PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)

h4 (PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)

h5
[ORS7] (PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)

[ORS10] (PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)

simbolis K L M N O P Q R S T U

sienos storis 280 - 299 300 - 319 320 - 339 340 - 359 360 - 379 380 - 399 400 - 419 420 - 439 440 - 459 460 - 479 480 - 499

SIENOS STORIS REGULIUOJAMOMS STAKTOMS

simbolis A B C D E F G H I J

sienos storis 75 - 94 95 - 114 120 - 139 140 - 159 160 - 179 180 - 199 200 - 219 220 - 239 240 - 259 260 - 279

apvadas

įlaida

ORS7  ORS10  

REGULIUOJAMOS STAKTOS MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS  

INVADO VARČIŲ STAKTOS 

reguliuojama su plokščiu apvadu
(60mm pločio)

reguliuojama su plokščiu apvadu
(80mm pločio)

MDF plokštė 

danga - visos INVADO kolekcijos dangos 

standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu: standartinės reguliuojamos staktos (ORS7) turi 60mm apvadą ir 30mm įlaidą

galima užsisakyti:
a) atskirą 80mm pločio kampinių apvadų komplektą su 30mm įlaida
b) atskirą 60mm arba 80mm pločio kampinių apvadų komplektą su 50mm įlaida

Stakta storesnei nei 
340 mm storio sienai 

MATMENYS: VARČIŲ STAKTOS 

vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110” 

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

Reguliuojamos  staktos  gaminamos  skirtingo storio  sienoms,  matmenų intervalas 20 mm.  Minimalus sienos storis  
75 mm.  Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai.  

varčios plotis 

angos plotis

išorinis staktos plotis 

vidinis staktos plotis 

staktos su apvadais plotis - 60 mm 

staktos su apvadais plotis  - 80 mm 

varčios aukštis 

angos aukštis 

išorinis staktos aukštis 

vidinis staktos aukštis 

staktos su apvadais aukštis - 60 mm 

staktos su apvadais aukštis - 80 mm 

83

OB3

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)  vienvėrės durys dvivėrės durys 

Varčia „60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s2 angos plotis 718 818 918 1018 1118 1218 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138

s3 išorinis staktos plotis 688 788 888 988 1088 1188 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108

s4 vidinis staktos plotis 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

h1 varčios plotis (PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)

h2 angos plotis (PL) 2084 / 2030 (CZ/SK)

h3 išorinis staktos plotis (PL) 2069 / 2015 (CZ/SK)

h4 vidinis staktos plotis (PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)

Techninis liudijimas
ITB AT-15-6597/2009

s2

s1

s3
s4

h2 h1 h3h4
apvadas LC1 

(už papildomą mokestį)

MDF plokštė

danga - visos INVADO dangos

KONSTRUKCIJA: MATMENYS:

sijos skerspjūvis: 90 x 44 mm

VARČIŲ STAKTOS
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110” 

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

OB3 Standartinė stakta 90 x 40 mm OB3 + LO1 Standartinė stakta 90 x 40 mm
su plokščiu apvadu LO1 OB3 + LO2

Plokščias arba
apvalus apvadas

(už papildomą mokestį)

standartinės STAKTOS
INVADO VARČIŲ STAKTOS 

Standartinė stakta 90 x 40 mm
su apvaliu apvadu LO1 

durų staktos su šoniniu arba viršutiniu langu(be stiklo), kurio perimetras iki 5 metrų.

dvivėrių durų stakta 

papildomas vyris („60” - „80” staktai) 

PAPILDOMA REGULIUOJAMŲ IR STANDARTINIŲ STAKTŲ ĮRANGA: 

reguliuojama stakta su ovaliu apvadu 60 mm  [ORS2] * 

45 laipsnių kampu jungiamas plokščias apvadas 80 mm [ORS8] / [ORS10]  

standartinis kampinis apvadas (įlaida 30mm)

kampinis apvadas su platesne (50mm) įlaida

sienos aprėminimas (ORS1) be vertikalaus varčios atsidarymo ribotuvo

Sienos aprėminimas (ORS3) su vertikaliu varčios atsidarymo ribotuvu

plokščias apvadas LO1 (plotis 60 mm) - vienos pusės komplektas  

ovalus apvadas LO2 (plotis 60 mm) - vienos pusės komplektas 

Kampinis apvadas LC1 - kompl. 

apvadas (LO1, LO2), Kampinis apvadas LC1 - dvivėrėms varčioms 
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INVADO VARČIŲ STAKTOS   

Stakta Sara Pro suteikia naujas interjero įrengimo 
galimybes. Iš tolo nematoma stakta lemia, kad 
aplinkinė erdvė įgauna lengvumo. Idealus pasirinki-
mas minimalizmo ar modernios stilistikos interjerams.  
Siūlome įšorinį  ir vidinį staktos variantą. 

VARČIOS KONSTRUKCIJA: 
varčios rėmas iš MDF plokštės  

stabilizuojantis užpildas - „korys”  rėmas ir užpildas iš abiejų pusių apkaltas HDF plokšte  

varčios plokštuma ir kraštai gruntuoti ir paruošti tapetų klijavimui arba  
dažymui (šie darbai atliekami savarankiškai)   

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms 
su ventiliacija 

VARČIOS MATMENYS: 

vienvėrės varčios plotis nuo „70” iki „90” 

2 įleidžiami vyriai, magnetinė spyna su raktu, WC užraktas, patentuotas cilindras arba  
spragtukas 

STANDARTINĖ VARČIOS KOMPLEKTACIJA: 

varčia be rakto skylės 

ventiliacijos įvorės iš PVC 

ventiliacijos įpjova 

ventiliacijos grotelės 

patentuotas cilindras 31/36 

PAPILDOMA ĮRANGA:                 

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO Techninis liudijimas ITB 
AT-15-9157/2014 NAUJAS MODELIS NAUJAS MODELIS 
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Staktos skerspjūvis
Vidinės SARA-ECO  

Išorinės SARA-ECO 
staktos skerspjūvis 

h1h2 h4 h3

s1

s2

s3

s4

90O 90O

DEŠININĖS 
durys 

KAIRINĖS 

durys 

h1h2 h4 h3

s1
s2

s3

s4

NEMATOMOS IŠORINĖS IR VIDINĖS STAKTOS BEI VARČIOS MATMENYS (GIPSO KARTONO ARBA MŪRINĖ SIENA) 

varčia „70” „80” „90”

s1 varčios plotis 718 818 918

s2 angos plotis 798 898 998

s3 išorinis staktos plotis 788 888 988

s4 vidinis staktos plotis 703 803 903

h1 varčios aukštis 

h2 angos aukštis 

h3 išorinis staktos aukštis 

h4 vidinis staktos aukštis 

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - VIDINĖ 

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - IŠORINĖ 

DEŠININĖS 
durys 

KAIRINĖS 

durys 

180O 180O

DU
RY

S 

MŪRAS 

M
ŪR

O
 

A
PD

A
IL

A
 

STAKTA 

3 mm

mažiausiai 53 mm 

DU
RY

S 

G
IP

SO
-K

AR
TO

NO
 

PE
RT

VA
RA

 

STAKTA 

3 mm

mažiausiai 75 mm 

DU
RY

S 

MŪRAS 

MŪRO 

APDAILA
 

3 mm

mažiausiai 53 mm 

DU
RY

S 

STAKTA 

3 mm

mažiausiai 75 mm 

SIENA  

IŠ GIPSO-KARTONO 

 (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

 (PL) 2077 / 2024 (CZ/SK)

 (PL) 2069 / 2017 (CZ/SK)

 (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)
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INVADO VARČIŲ STAKTOS  
ORS5 METALINĖS STAKTOS APDAILOS SISTEMA Techninis liudijimas

ITB AT-15-5393/2015

apdaila metalinė
konstrukcija
aliuminio profilis
tarpinė 75 - 110

80

55

16 32
15

31

30
h1

s1

Metalinės staktos apdailos sistema tai gaminys, kuris suteikia galimybę sumontuoti duris patalpose, kuriose įrengtos Lenkijos standartus atitinkančios metalinės staktos be šių staktų 
išmontavimo. Šio sprendimo privalumai tai paprastas montavimas nepažeidžiant sienų ir grindų ir standartinių laminuotų INVADO varčių montavimo galimybė. 

SAVYBĖS

NUMATYTI SIENŲ STORIAI: 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „90” 

METALINĖS STAKTOS VIDINIAI MATMENYS (mm)

Varčia „60” „70” „80” „90”

s1 varčios plotis 600 700 800 900

h1 varčios aukštis (PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)

NUMATYTI SIENŲ STORIAI: 
simbolis A B C D

sienos storis 60 - 94 95 - 129 120 - 199 200 - 269
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KAINOS EUR 

RANKENOS                    

užraktas rankena + apdaila 
JANE (durys EGIDA) 

akutė 

juostos ir apvadai
(sustumiamai į sieną sistemai) 

tarpinė
(sustumiamai į sieną sistemai) 

šepetys
(sustumiamai į sieną sistemai) 

karnizas 
(sistemai 

palei sieną) 

VIDAUS DURYS ĮĖJIMO DURYS

SLANKIOSIOS SISTEMOS TECHNINĖS DURYS 

vyris įleidžiamas vyris 
(durys be užlaidos) 

iliuminatorius + stiklas 
satinato/skaidrus 
(Norma Decor 6) 

pritraukėjas automatinis 
slenkstis 

panoraminė 
akutė 

rankena 

rankena 
+ spyna 

vyrių 
dangteliai 

ribotuvas (sistema 
palei sieną) 

AKSESUARAI                 

rankena QUBIK 
spalva: M8 - titanas (nuotrauka) 
spalva: M9 - nikelis 

rankena PRADO 
spalva: INX - nerūdijantis plienas 

   rankena  JOON
spalva: M6/M9 - chromas/nikelis 

rankena  MAFF
spalva: M6/A - chromas/antracitas (nuotrauka)  

spalva: M6/M9 - chromas/nikelis 

rankena PRESTO 
spalva: M6/M9 - chromas/nikelis 

rankena INVADO 
spalva: M6/M9 - chromas/nikelis 

rankena GIUSSY  
spalva: M6/M9 - chromas/nikelis (nuotrauka)  

spalva: M3 - bronza grafiatto 

rankena UNO-R 
spalva: INX - nerūdijantis plienas 

rankena 
UNO 
spalva: INX 
nerūdijantis plienas 

rankena ENTRA  rankena QUANTA 
spalva: SN - matinis nikelis 

INX SNM3 M6 M9M8 A

rankena  ONYX
spalva: M6 - chromas (nuotrauka) 
spalva: SN - matinis nikelis 

rankena FLIP 
spalva: SN/M6 - matinis nikelis / chromas  

  M6/A - chromas/antracitas (nuotrauka)  




