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Galvojame apie Jūsų poreikius
Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti 
ramybę, grožį ir saugų prieglobstį namie 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 patektu aukštos kokybės, individualios estetinės išvaizdos 
ir funkcionaliausi gaminiai.  
INVADO taip pat užima lyderio poziciją tarp baldų pramonės 
komponentų tiekėjų. INVADO savo poziciją rinkoje kuria pa-
sitelkusi daugiau nei dvidešimt penkis metus patirties ir nuolatinių 
investicijų į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.

Visų pirma - kokybė
Kokybė yra svarbiausia. Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos 
produktą nuo projektavimo pradžios iki 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 terminų laikymusi, tai pag-
rindiniai 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 įdiegimas. Patentas Nr. 204829 “Konvejerinė 
durų laminavimo sistema” nuo 2007 metų taikomas visų laminuotų 
firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas, 
tai apklijavimas be sujungimo ant užlaidos briaunos. Šio sprendimo 
dėka kraštai ne tik atrodo estetiškai, bet ir yra kur kas atsparesni 
pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėšimo 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. 
Šiandien INVADO, dėl novatoriško durų gamybos metodo, paten
ka į technologiškai pažangiausių Europos įmonių grupę. 
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2014 m. INVADO pelnė Verslo Gazelės 
apdovanojimą. Apdovanojimas patvirtina 
dinamišką įmonės plėtrą ir pajamų augimą 
mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje. Šis 
apdovanojimas yra garantija klientams ir 

partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamišką plėtrą, bei jos produktų 
kokybę.

Dun and Bradstreet Poland INVADO suteikė 
“Skaidrios firmos” sertifikatą. Šis sertifikatas liudija, 

Produkto kilmės kontrolė ir aplinkos apsauga, tai pagrindiniai 
INVADO plėtros strategijos elementai. Tai patvirtina ir 
tarptau-tinis Forest Stewardship Council® sertifikatas, sertifika-
tas,  suteiktas INVADO dar 2007 metais. Šis sertifikatas 
garantuoja, kad gamyboje naudojama mediena gaunama 
iš FSC sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių.

Klausk apie sertifikuotus FSC®  produktus mūsų asortimente.

kad įmonės finansinės ataskaitos skelbiamos laiku ir patvirtina  veiklos skaidru-
mą. Sertifikatas atspindi INVADO veiklos pagal gerai žinomus FairPlay 
principus.

Naujųjų technologijų lyderio 2012 titulą INVADO pelnė dėl 
patentuotos Invado technologijos, t.y. novatoriško durų 

laminavimo būdą su paslėpta siūle.  “Naujųjų technologi-
jų lyderis 2012” tai visos Lenkijos mastu firmos Naujosios 

technologijos vykdoma programa. Šios programos 
tikslai, tai naujas rinkos tendencijas kuriančių firmų 

skatinimas, saugių ir funkcionalių statybos 
sprendimų,  kurių dėka vystosi visas sektorius, 

populiarinimas. Programos Naujųjų techno-
logijų lyderis 2012 komisija  atidžiai 
nagrinėjo konkurso dalyvių veiklą ir 

analizavo pateiktus dokumentus. Komisijos  narių sprendimu, “Naujųjų 
technologijų lyderis 2012” titulas skirtas INVADO, vienam iš 
dinamiškiausiai besivystančių durų ir grindjuosčių 
gamintojui už naujų technologijų diegimą ir 
gamybos procesų novatoriškumą.



danga ENDURO

FAKTŪRINĖ danga

danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO 3D 

juodmediscoimbra

guobakaštonas tikas

naudojimo intensyvumas: 
dangos klasė MEDIUM 1 - puikaus dizaino danga puikiai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiais atsparumo 
rodikliais 

paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos 

galimos SPALVOS:

bukas ąžuolas alksnis

vyšnia riešutmedis

lindo (balta)

naudojimo intensyvumas: 

dangos klasė MEDIUM 2 - aukštesnių atsparumo ir estetiškumo parametrų danga. 

paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos. 

galimos SPALVOS:

auksinis ąžuolasriešutmedis melunga

naudojimo intensyvumas: 
dangos klasė TOP 1 - modernių spalvų, aukštos kokybės danga pasižyminti aukščiausiais atsparumo rodikliais 

paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai 

galimos SPALVOS:

balta pilka

CPLCPL

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas šviesus kaštonastamsi coimbra

CPLCPLCLPLCLPLCLPL
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danga ENDURO PLUS

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pilkas ąžuolaskedras forte natūralus ąžuolas baltas ąžuolas
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KAINOS

danga: ENDURO / ENDURO PLUS 
/ ENDURO 3D,

FAKTŪRINĖ / 
ECO-FANERUOTĖ

varčia: be PVM su PVM su PVMbe PVM

Domino 1 - 6 ir 16 - 19
Domino 7 - 15

spalvos:
produktų nuotraukos - KLASIKINIS RIEŠUTMEDIS  

DOMINO
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

varčios rėmas •  pagamintas iš MDF plokštės, 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė   • 
ir (arba) stiklas 4 mm, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.) , 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms   • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi   • 
uždengiančią juostą  (paveikslėlis 59 psl.).

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM| su PVM

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)• 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai   • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais   • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

FAKTŪRINĖ danga

SPALVOS:

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO

coimbra juodmedis

danga ENDURO PLUS

kedras forte natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

DĖMESIO: VARČIOS DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 KOM-
PLEKTUOJAMOS SU GRŪDINTU STIKLU (IŠSKYRUS “MAŽUS” LANGELIUS 
DOMINO 10 IR 12 MODELIUOSE, KURIE GAMINAMI IŠ PAPRASTO STIKLO).  
VARČIOS DOMINO  4, 5, 7, 8 GAMINAMOS SU PAPRASTU STIKLU

MODULINIŲ VARČIŲ DOMINO STIKLŲ BLIZGIOJI PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

rėmas

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

rėmas

iš MDF plokštės

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS  
MODULINĖ DOMINO

7www.invado.pl

GRŪDINTAS
STIKLAS



KAINOS

spalvos: produktų nuotraukos - TAMSI COIMBRA  
interjeras -  JUODMEDIS

danga: ENDURO / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčia:  e PVM su PVMb  e PVM su PVMb   

D’Artagnan 1 ir INTERO
D’Artagnan RIGA, SOLEI ir TONDO
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

ventiliacijos įpjova (tik modelis INTERO)

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 
(tik modelis INTERO)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 
(tik modelis INTERO)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

rėmas pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais,• 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė arba stiklas  • 
6 mm storio stiklas, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.) 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM| su PVM

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO

coimbra juodmedis

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato master 

carre

skaidrus STIKLO MATINĖ PUSĖ 
(GRAVIRUOTA) YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO: 
VARČIŲ D’ARTAGNAN 
SU STIKLU MODELIAI 
GAMINAMI PAGAL 
SPECIALŲ UŽSAKYMĄ IR 
JŲ PAGAMINIMO TER-
MINAS YRA ILGESNIS

rėmas

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ D’ARTAGNAN

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir 
HDF plokščių elementais

9www.invado.pl

GRŪDINTAS
STIKLAS

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS
danga: ENDURO 3D / ENDURO PLUS

be PVM su PVM be PVM su PVM

ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos:

Salento

spalvos:
 produktų nuotraukos - RIEŠUTMEDIS DURO  

interjeras - BALTA 

SALENTO
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
varčioje yra 21 mm pločio atskirų užpildo elementų jungtys  • 
iš aliuminio, 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM|su PVM

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60” - „80”, 3 vnt.  • 
varčiai „90”, „100” 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais   • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS Salento - aliuminio juostelė

SPALVOS:

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas balta

CLPLCLPLCLPL CPL

kedras forte

kilmingasis ąžuolas

rėmas

užpildo elementai
plokštė 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ SALENTO

plokštė 
užpildo elementai

iš MDF plokštės

jungtis iš aliuminio

11www.invado.pl

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS

danga: ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos:

Artena
Albero

spalvos:
 produktų nuotraukos ir interjeras - ETERNO ĄŽUOLAS

ARTENA ir ALBERO
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS

  be PVM su PVM 

NAUJI 
MODELIAI



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
varčioje iš serijos • Artena  ir  Albero (išskyrus Albero 1) atskiri užpildo elementai sujun-
gti B154 WEISSALUMINIUM spalvos profiliais,  
varčių Artena 1 i 2 užpildas •  -  35 mm storio kūginė plokštė, 4 mm storio stik -
las arba 10 mm storio plokštė, 
varčios Albero 1 užpildas •  -  suapvalinta 34 mm storio plokštė ir 4 mm storio 
stiklas, 
varčių Albero 2 i 5 užpildas •  - 35 mm storio kūginė plokštė ir 4 mm storio stik -
las arba plokštė, 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos   • (daugiau informacijos 58 psl.) , 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

rėmas

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: 

plokštė arba stiklas

užpildo elementai 
kūginė plokštė 

iš MDF plokštės

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

sujungimo profilis

ARTENA

rėmas
iš MDF plokštės

ALBERO

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: 
įvairios plokštės arba stik-
las

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: 
kūginė plokštė arba stik-

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS

A
rte

na
 1

•
2 orebl

A
 

• 
A

lb
er

o 
1

• 

danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonas

tamsi coimbra
CLPLCLPLCLPL

CPL

CPL

SPALVOS:

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 
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GRŪDINTAS
STIKLAS

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos:

Martina

spalvos:
 produktų nuotraukos - RIEŠUTMEDIS MELUNGA 

interjeras - RIEŠUTMEDIS DURO

MARTINA
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS

be PVM su PVM be PVM su PVM



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės  • 
ir (arba) stiklas  4 mm, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos   • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

danga ENDURO

coimbra juodmedis

kedras forte

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

rėmas

užpildo elementai
plokštė 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ MARTINA

priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 
užpildo elementai

iš MDF plokštės
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GRŪDINTAS
STIKLAS

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS

danga: ECO-FANERUOTĖ 

varčios iš kolekcijos: PVM eb PVM us

Bianco

spalvos:
produktų nuotraukos ir interjeras - BALTA

BIANCO
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba)  • 
4 mm storio stiklas, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

stiklas NERO modeliuose BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2

stiklas NERO modeliuose BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3

stiklas CONTRASTO modeliuose BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2

stiklas CONTRASTO modeliuose  BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX Tech

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

rėmas

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS 
BIANCO SKERSPJŪVIS

rėmas

iš MDF plokštės

iš MDF plokštės

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

balta

CPL

STIKLAI:

satinato 
(standartas)

nero

contrasto

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO: 
VARČIŲ BIANCO MODELIAI  
SU STIKLU NERO ARBA CON-
TRASTO GAMINAMI PAGAL 
SPECIALŲ UŽSAKYMĄ IR JŲ 
PAGAMINIMO TERMINAS YRA 
ILGESNIS

STIKLAI:
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GRŪDINTAS
STIKLAS

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

be PVM su PVM be PVM su PVM

FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos:

Malawi

spalvos: 
produktų nuotraukos - JUODMEDIS 

interjeras - DURO RIEŠUTMEDIS

MALAWI
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) • 
4 mm storio stiklas, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apskritos metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

• 

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

FAKTŪRINĖ danga

SPALVOS:

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO

coimbra juodmedis

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

kedras forte

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

rėmas

užpildo elementai
plokštės

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS 
MALAVI SKERSPJŪVIS

iš MDF plokštės

užpildo elementai
stiklas
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GRŪDINTAS
STIKLAS

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB)
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).



KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM su PVMbe PVM

Gwinea

spalvos: produktų nuotraukos -  RIEŠUTMEDIS MELUNGA 
interjeras - COIMBRA
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
atskiri varčios užpildo elementai sujungti profiliais,• 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) • 
4 mm storio stiklas, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ: be PVM| su PVM

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna cilindriniam mechanizmui(WB)( 
(galimas keitimas į spyną raktui(BR) arba vonios užraktui(WC)., 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

FAKTŪRINĖ danga

SPALVOS:

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO

coimbra juodmedis

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE.  GRŪDINTAS STIKLAS, IŠSKYRUS 
VARČIĄ GWINEA 4 IR MAŽUS GWINEA 5 VARČIOS LANGELIUS

rėmas

užpildo elementai

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ GWINEA

iš MDF plokštės

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

užpildo profilis
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priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

GRŪDINTAS
STIKLAS



KAINOS
danga: ENDURO 3D FAKTŪRINĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Larina

spalvos: 
produktų nuotraukos - AUKSINIS ĄŽUOLAS  

interjeras - KILMINGAS ĄŽUOLAS 
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS
NAUJA 
KOLEKCIJA



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) • 
4 mm storio stiklas, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60” - „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ: be PVM| su PVM

stiklas NERO modeliuose LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2

stiklas NERO modeliuose LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3

stiklas CONTRASTO modeliuose LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2

stiklas CONTRASTO modeliuose LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna  cilindriniam  mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas

STIKLAI:

satinato 
(standartas)

nero

contrasto

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO: 
VARČIŲ LARINA MODELIAI 
SU STIKLU NERO ARBA CON-
TRASTO GAMINAMI PAGAL 
SPECIALŲ UŽSAKYMĄ IR JŲ 
PAGAMINIMO TERMINAS YRA 
ILGESNIS

STIKLAI:

rėmas

užpildo elementai
priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ LARINA

rėmas

iš MDF plokštės

iš MDF plokštės
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Linea Forte

spalvos: 
produktų nuotraukos - ĄŽUOLAS NATURO  

interjeras - BALTAS ĄŽUOLAS 

LINEA FORTE
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS
NAUJA 
KOLEKCIJA



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės  • 
ir (arba) stiklas 4 mm, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM| su PVM

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna  cilindriniam  mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

danga ENDURO

coimbra juodmedis

kedras forte

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

rėmas

užpildo elementai
plokštė 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ LINEA FORTE

priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 
užpildo elementai

iš MDF plokštės
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Capena Inserto

spalvos:
produktų nuotraukos ir interjeras -  AUKSINIS ĄŽUOLAS

CAPENA INSERTO
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS
NAUJA 
KOLEKCIJA



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės  • 
ir (arba) stiklas 4 mm,  
ALU juostelės plotis - 8 mm,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

danga ENDURO

coimbra juodmedis

kedras forte

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

rėmas

užpildo elementai
plokštė 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ CAPENA INSERTO

priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 
užpildo elementai

iš MDF plokštės

aliuminio juostelės - 8 mm
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Destino Unico

spalvos:
produktų nuotraukos ir interjeras - BALTAS ĄŽUOLAS 

DESTINO UNICO
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VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS
NAUJA 
KOLEKCIJA



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, • 
varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės• 
 ir (arba) stiklas  4 mm, 
80 mm pločio stiklo intarpai iš abiejų varčios pusių,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos  • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „100”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”,• 
dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi • 
uždengiančią juostą (paveikslėlis 59 psl.).

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba 

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM | su PVM

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna cilindriniam mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai  • 
„60” - „80”, 3 vnt. varčiai „90”, „100”, 
versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais  • 
su 3-D reguliavimu, spalva INOX 

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS

SPALVOS:

FAKTŪRINĖ danga

auksinis ąžuolas riešutmedis melunga

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

danga ENDURO

coimbra juodmedis

kedras forte

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

STIKLAI:
satinato

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ 
YRA VYRIŲ PUSĖJE

STIKLINIŲ INTARPŲ SPALVOS:

9003 7015 9005

1015 8M17

rėmas

užpildo elementai
plokštė 

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS 
MODULINĖ DESTINO UNICO

priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas 
užpildo elementai

iš MDF plokštės

stikliniai intarpai  
pasirinktos spalvos 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčia: be PVM su PVM be PVM su PVM

Norma Decor 1
Norma Decor 2
Norma Decor 3
Norma Decor 4
Norma Decor 5
Norma Decor 6

GAMINAMOS SUSTIPRINTOS NORMA DECOR1 VARČIOS  (NORMA DECOR 7) - IŠSAMIAU 53 PSL.

spalvos: 
produktų nuotraukos - KILMINGASIS ĄŽUOLAS  

interjeras - LINDO

NORMA DECOR
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VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. NURODYTA VARČIOS KAINA (BE STAKTOS IR RANKENOS) - 
KAINOS LENKIJOS ZLOTAIS.

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio • 
drožlių plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis, • 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna cilindriniam mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedis lindo (balta)riešutmedis coimbra

NEGAMINAMOS JUODMEDŽIO IR KEDRO FORTE SPALVŲ VARČIOS ND2 IR 
ND3 NEGAMINAMOS VARČIOS ND2 - 5 SU ECO-FANERUOTĖ DANGA

STIKLAI:

satinato 
(iliuminatorius)

chinchila 

skaidrus 
(iliuminatorius)

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

HDF plokštė

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS 
NORMA DECOR SKERSPJŪVIS 

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

31www.invado.pl

ventiliacijos įpjova

mokestis už plotį „100”

papildomas vyris „60”, „80” varčioje,

vyrio dangtelis

PVC įvorės 

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

  be PVM | su PVM



KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Torino

spalvos: 
produktų nuotraukos - VYŠNIA 

interjeras - JUODMEDIS

TORINO
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VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:  be PVM| su PVM

stiklas master carre  

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

satinato 
(standartas) (standartas)

master carre 
(priemoka)

chinchila 

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS 
TORINO SKERSPJŪVIS

33www.invado.pl

(standartas)



KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Merano

spalvos:
produktų nuotraukos ir interjeras - VYŠNIA

MERANO
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VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ: be PVM| su PVM

stiklas master carre  

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA 
VYRIŲ PUSĖJE

satinato 
(standartas)

master carre 
(priemoka)

chinchila 
(standartas)

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS 
MERANO SKERSPJŪVIS 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Perugia
Modena 1
Modena 2 ir 3

spalvos:
produktų nuotraukos -   RIEŠUTMEDIS (PERUGIA) / ALKSNIS (MODENA) 

interjeras - RIEŠUTMEDIS

PERUGIA ir MODENA
Pe

ru
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a 
1

Pe
ru

gi
a 
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ru
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a 

3

M
od

en
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M
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a 
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   neto| bruto

stiklas satinato į Modena varčią  

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

STIKLAI:

satinato 
(standartas 
varčiai Per-
ugia)

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

chinchila 
(standartas 
varčiai 
Modena)

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ 
PERUGIA IR MODENA SKERSPJŪVIS 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Dolce
Nida

Do
lc

e 
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e 
2

Do
lc

e 
3

N
id
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N
id

a 
2

N
id

a 
3

spalvos:
produktų nuotraukos DOLCE - VYŠNIA, NIDA - ALKSNIS  

interjeras - VYŠNIA

DOLCE ir NIDA
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui;  spyna cilindriniam mechanizmui(WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:  be PVM| su PVM

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

STIKLAI:

satinato
(standartas 
„DOLCE“ varčioms)

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIOS 
DOLCE ar NIDA SKERSPJŪVIS 
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chinchila
(standartas 
„NIDA“ varčioms)



CAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Lido

spalvos: 
produktų nuotraukos -  JUODMEDIS

interjeras - BUKAS

LIDO
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Lid
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Lid
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VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. NURODYTA VARČIOS KAINA (BE STAKTOS IR RANKENOS) - 
KAINOS LENKIJOS ZLOTAIS.

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

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

patentuotas cilindras 31/36

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė, • 
ALU juostelės plotis - 8mm,• 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:  be PVM| su PVM

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

HDF plokštė

PAVYZDINIS SKYDINĖS
 VARČIOS LIDO SKERSPJŪVIS

užpildas
perforuota medžio 

drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Strada

St
ra

da
 1

St
ra

da
 2

St
ra

da
 3

spalvos: 
produktų nuotraukos - JUODMEDIS 

interjeras -  ĄŽUOLAS ETERNO

STRADA
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VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

• Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:   be PVM| su PVM

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO (vienakryptė)

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

danga ENDURO (dviejų krypčių)

kaštonas guoba tikas

da
ng

a
dv

ie
jų

 k
ry
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da
ng
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ry
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

satinato

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS 
STRADA SKERSPJŪVIS 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Orso

spalvos:
produktų nuotraukos - COIMBRA

interjeras - KILMINGASIS ĄŽUOLAS 

ORSO
O

rs
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) • 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC). 
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ: be PVM| su PVM

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO (vienakryptė)

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

danga ENDURO (dviejų krypčių)

kaštonas guoba tikas

da
ng
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dv

ie
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 k
ry
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

satinato

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS 
ORSO SKERSPJŪVIS 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Gemini
Virgo

spalvos:
produktų nuotraukos ir interjeras - KAŠTONAS

GEMINI ir VIRGO
G
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) • 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:  be PVM| su PVM

SPALVOS:

danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO (vienakryptė)

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

danga ENDURO (dviejų krypčių)

kaštonas guoba tikas
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

satinato

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ 
GEMINI IR VIRGO SKERSPJŪVIS 
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KAINOS
danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FANERUOTĖ

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM be PVM su PVM

Aquarius
Libra
Taurus
Sagittarius

spalvos:
produktų nuotraukos - KAŠTONAS

(AQUARIUS, LIBRA, TAURUS) / GUOBA (SAGITTARIUS)
interjeras - KAŠTONAS

DĖMESIO: VARČIA TAURUS GAMINAMA TIK SU DVIEJŲ KRYPČIŲ DANGA (KAŠTONAS, GUOBA, TIKAS)

AQUARIUS, LIBRA, TAURUS ir SAGITTARIUS
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IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,• 
užpildas - “korys” arba perforuota medžio drožlių • 
plokštė, 
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,• 
varčios spalvos stiklo rėmelis,• 
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.), 
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms  • 
su ventiliacijos angomis, 
vienvėrės varčios plotis nuo „60” iki „110”,• 
dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”.• 

KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMOS STAKTOS:

Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) • 
(galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90” - „110” 3 vnt.,  • 
balti, cinkuoti       

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

STANDARTINĖ REGULIUOJAMOS

HDF plokštė

užpildas
„korys” 

arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas
iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,

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

patentuotas cilindras 31/36

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:  su PVM| be PVM

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO (vienakryptė)

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

danga ENDURO (dviejų krypčių)

kaštonas guoba tikas
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI   
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” VARČIOMS

STIKLAI:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

satinato

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ 
AQUARIUS, LIBRA, TAURUS IR 
SAGITTARIUS SKERSPJŪVIS  
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KAINOS
varčia: be PVM su PVM

Amber 3, 5, 6, 7, 11
Amber 9, 12, 16
Amber 8
Amber 13
Amber 14
Amber 15

STIKLAI: 8 mm storio grūdintas stiklas,• 
varčios plotis: 60, 70, 80, 90,• 
stakta  • standartinė arba reguliuojama su dviem vyriais,  
stiklai užsakomi tik komplekte su stakta, • 
matinė stiklo pusė yra vyrių tvirtinimo pusėje.• 

rankena + spyna + vyriai + dangteliai

rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai

rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai

  be PVM| su PVM

  be PVM| su PVM

  be PVM| su PVM

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

STIKLINIŲ VARČIŲ MATMENYS (mm) „60” „70” „80” „90”

varčios plotis 617 717 817 917

varčios aukštis 2027 2027 2027 2027

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

rankena + spyna + vyriai + dangteliai

rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai

rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai

rankena + spyna + vyriai + dangteliai

rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai

rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai

spyna su rankena INVADO

KONSTRUKCIJA:

GALIMOS STAKTOS

FURNITŪRA
furnitūra  INVADO

furnitūra V6000 INX

vyris 
METALGLAS V -100

spyna V6000 INX - paprasta

spyna V6000 INX - saugi

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

spyna METALGLAS 
V -100 su rankena ASTORIA

furnitūra METALGLASS
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TIPAS 
SISTEMA

danga ENDURO FAKTŪRINĖ danga ECO-FANERUOTĖ

be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM
vienvėrė

dvivėrė

Į kainą įskaičiuota: bėgelis, varčios spalvos karnizas, chromuota arba matinė rankenaKAINOS

DĖMESIO „110” PLOČIO SISTEMOS KAINA +30% PRIE NURODYTŲ KAINŲ

KAINOS
Į kainą įskaičiuota: bėgeliai ir kasetė „100”, „125”, profilių komplektas, tarpinės, rankena (chromas, matinė arba aukso spalvos).

TIPAS  SISTEMOS durų matmenys sienos storis (mm)
danga ENDURO FAKTŪRINĖ danga ECO-FANERUOTĖ

be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

vienvėrė į gipso kartono sieną 60 - 100 100, 125

dvivėrė į gipso kartono sieną 60 - 100 100, 125

ribotuvas (netaikoma D’Artagnan varčioms)

rakinama spyna su RAKTU (chromas, matinė, aukso)

vonios kambario užraktas  (chromas, matinė, aukso)

stakta su apvadais (ORS 3) reguliuojamos staktos kaina + priemoka 15%
Į priemoką įskaičiuota: spyna, staktos plokštelė, raktas arba užraktas, rankenų komplektas, dangtelis - 1 vnt.

PRIEMOKOS: be PVM | su PVM

SISTEMOS PRIE SIENOS VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS (mm)

stakta vienvėrėms durims dvivėrių durų stakta

varčios „60”     „70”    „80”     „90”   „100” „120” „140” „160” „180” „200”

s1 varčios plotis 618 718 818 918 1018 618+618 718+718 818+818 918+918 1018+1018

s2 sienos angos plotis 640 740 840 940 1040 1258 1458 1658 1858 2058

s3 išorinis staktos plotis 610 710 810 910 1010 1228 1428 1628 1828 2028

s4 vidinis staktos plotis 566 666 766 866 966 1184 1384 1584 1784 1984

s5 staktos su apvadais plotis 710 810 910 1010 1110 1328 1528 1728 1928 2128

h1 varčios aukštis 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

h2 angos aukštis 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054

h3 išorinis staktos aukštis 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039

h4 vidinis staktos aukštis* 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

h5 staktos su apvadais aukštis 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089
* versijos be rėmo angos sienoje matmenys yra identiški vidiniam staktos aukščiui.

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 H - praėjimo aukštis    H1 - kasetės aukštis

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 4120 x 2115 2050 1015 100-125 1018 2027
2180 x 2025 4520 x 2115 2250 1115 100-125 1118 2027

VARČIOS IR Į SIENĄ MONTUOJAMOS KASETĖS MATMENYS (mm)

Galima užsisakyti kiekvieno INVADO durų modelio stumdomą versiją  (išskyrus technines ir stiklines duris). 
Kasetės „100” konstrukcija yra pritaikyta montuoti kelis INVADO varčių modelius: NORMA DECOR, TAURUS 
ir visus modulinių varčių modelius. Kasetės „125” konstrukcija yra pritaikyta montuoti visus likusius INVADO 
varčių modelius.

STUMDOMŲ DURŲ STAKTOS ELEMENTŲ SCHEMA (gipso kartono pertvara)

H - praėjimo aukštis    H1 - kasetės aukštis

s5
s2
s1

s3
s4

h5 h2 h1 h4 h3

A B
C

A B
C

vienvėrė sistema dvivėrė sistema 

horizontalus elementas 
su kampiniu apvadu 

vertikalus elementas 
su kampiniu apvadu 

stakta 
su kampiniais apva-
dais

SISTEMA MONTUOJAMA Į SIENĄ

SISTEMA PRIE SIENOS
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KAINOS

danga: ENDURO / ENDURO PLUS / 
ENDURO 3D

sulankstoma varčia: be PVM su PVM

be stiklo
su stiklu,

DĖMESIO: PRIE VARČIOS KAINOS REIKIA PRIDĖTI REGULIUOJAMOS 
STAKTOS (58 PSL.) ARBA STANDARTINĖS STAKTOS (59 PSL.) KAINĄ 

danga: ECO-FANERUOTĖ

sulankstoma varčia: 

be stiklo
su stiklu,

sulankstomų durų komplektą sudaro sulankstoma varčia ir sienos apdaila,  • 
t.y. standartinė arba reguliuojama stakta, 
sulankstomos varčios konstrukciją sudaro 38 mm storio rėmas iš MDF    • 
plokštės arba klijuotos spygliuočių medienos, užpildas - “korys”, 
varčios faneruotė - 3 mm HDF plokštė, • 
kiekvienos varčios elemento viena vertikalioji briauna turi užlaidą  • 
vertikaliojo staktos elemento pusėje, 
varčios elementai tarpusavyje sujungti spyruokliniais vyriais  • 
kurie užtikrina uždarytos varčios elementų lygiagretumą, visa varčia prie grindų 
tvirtinama kaiščiu į slenkstį,   • 
kuris tvirtinamas prie grindų, 
viršutinė dalis taip pat tvirtinama kaiščiu bėgelio korpuse,  • 
kuris prisukamas po sąrama, 
viršutinio bėgelio kreipiančioji stabilizuoja atidaromą / • 
uždaromą varčią, 
suapvalintos varčios vertikalios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.)  
sulankstomos varčios plotis nuo „60” iki „90”,• 
dvi rankenos varčioje, • 
rankenos ir vyriai (2 vnt.) - sidabro spalvos.• 

STANDARTINĖ REGULIUOJAMA

KONSTRUKCIJA:

GALIMOS STAKTOS

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO 

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

STIKLAI:

satinato
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HDF plokštė

SULANKSTOMOS
VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildas
”korys”

MDF arba klijuota 
spygliuočių mediena 

rėmas
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be PVM su PVM



KAINOS

danga: ENDURO / ENDURO 3D / 
ENDURO PLUS

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM

Egida (80-90)
Egida (100 -110)
Norma Decor 7 (80 -90)
Norma Decor 7 (100 -110)

ECO-FANERUOTĖ

Egida (80-90)
Egida (100 -110)
Norma Decor 7 (80 -90)
Norma Decor 7 (100 -110)

varčia gaminama iš klijuotos medienos rėmo  • 
su perforuotos medžio drožlių plokštės užpildu, 
90 mm x 44 mm stakta iš MDF plokšte apkalto klijuoto spygliuočių medžio masyvo • 
arba metalinė 
varčios vertikalios briaunos suapvalintos  • (daugiau informacijos 58 psl.),

VARČIOS EGIDA KONSTRUKCIJA:

PRIEMOKOS - VARČIOS EGIDA IR ND7: be PVM | su PVM

STANDARTINĖ VARČIOS EGIDA KOMPLEKTACIJA:
daugiataškė C klasės spyna. • 
3 sustiprinti vyriai,• 
garso izoliacija Rw = 29dB (garso izoliacijos klasė Rw = 27dB),• 
2 apsaugos nuo įsilaužimo klasė, • 

varčia gaminama iš MDF rėmo su medžio drožlių plokštės užpildu, • 
90 mm x 44 mm stakta iš MDF plokštės arba metalinė.• 

VARČIOS ND 7 KONSTRUKCIJA:

STANDARTINĖ VARČIOS ND 7 KOMPLEKTACIJA:
dvi nepriklausomos spynos,  • 
3 vyriai,• 

rankena JANE, M3 - bronza grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D

apdaila JANE, M3 - bronza grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D

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

panoraminė akutė

automatinis slenkstis 90 cm pločio durims 

automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA 
APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO (vienakryptė)

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas baltas ąžuolas

danga ENDURO 3D

kilmingasis ąžuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos ąžuolas

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra

danga ENDURO (dviejų krypčių)

kaštonas
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VARČIAI NORMA DECOR 7 NEGALIMA KAŠTONO SPALVA 
VARČIAI EGIDA NEGALIMOS LINDO, ĄŽUOLO, ALKSNIO, VYŠNIOS, 
COIMBRA, KEDRO FORTE, BALTO ĄŽUOLO I PELENŲ SPALVOS 

lindo (balta)

EGIDA ir NORMA DECOR 7

N
O

RM
A

 D
EC

O
R 

7 
- s

us
tip

rin
ta

co
im

br
a

EGIDA

HDF plokštė

PAVYZDINIS VARČIŲ EGIDA IR ND7 SKERSPJŪVIS

užpildas
perforuota medžio 

rėmas
priklauso nuo modelio: 

dvigubas MDF plokštės rėmas (ND7)  

rėmas
priklauso nuo modelio: 

dvigubas MDF plokštės rėmas (ND7)  
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KAINOS
Į kainą įskaičiuota: varčia, stakta (standartinė) 100 x 60.

GUARDIA EI30
vienvėrės dvivėrės

70-90 100-110 140-180 190-220
be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

lygios - danga ENDURO

su stiklu - danga ENDURO

lygios - danga ECO-FANERUOTĖ

su stiklu - danga ECO-FANERUOTĖ

GUARDIA EI60
lygios - danga ENDURO

su stiklu - danga ENDURO

lygios - danga ECO-FANERUOTĖ

su stiklu - danga ECO-FANERUOTĖ

Priemoka už COMPLETO apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga be PVM su PVM

ENDURO / ENDURO 3D /
ENDURO PLUS

ECO-FANERUOTĖ

Modelių GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 
garso izoliacijos klasė:  
Rw=32 dB - Vienvėrė EI30 ir EI60 
Rw=32 dB - Dvivėrė EI60 
Rw=27 dB - Dvivėrė EI30

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

Varčios storis EI30 = 50 mm 
Varčios storis EI60 = 60 mm
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atspari ugniai medžio drožlių plokštė iš abiejų pusių padengta HDF 3mm plokšte,• 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • (daugiau informacijos 58 psl.) 
spyna pritaikyta patentuotam cilindrui,• 
besiplečiančios tarpinės,• 
automatinis slenkstis, • 
standartinė stakta 100 x 60 mm, • 
4 reguliuojami vyriai,• 

KONSTRUKCIJA:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

PAPILDOMA ĮRANGA:
8 varžtų su 10/152 kaiščiais komplektas - montavimui į mūrines sienas • 
. 

VARČIŲ GUARDIA MATMENYS (mm) „70” „80” „90” „100” „110”

varčios plotis 744 844 944 1044 1144

angos plotis 852 952 1052 1152 1252

išorinis staktos plotis 822 922 1022 1122 1222

vidinis staktos plotis 702 802 902 1002 1102

varčios aukštis 2040 2040 2040 2040 2040

angos aukštis 2100 2100 2100 2100 2100

išorinis staktos aukštis 2084 2084 2084 2084 2084

vidinis staktos aukštis 2024 2024 2024 2024 2024

DVIVĖRIŲ VARČIŲ GUARDIA 
MATMENYS (mm) „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

varčios plotis 1466 1566 1666 1766 1866 1966 2066

angos plotis 1574 1674 1774 1874 1974 2074 2174

išorinis staktos plotis 1544 1644 1744 1844 1944 2044 2144

vidinis staktos plotis 1424 1524 1624 1724 1824 1924 2024

varčios aukštis 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

angos aukštis 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

išorinis staktos aukštis 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084

vidinis staktos aukštis 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

*vienos pusės komplekto kaina 

PASKIRTIS:
Durys 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 užtikrin-
imas. Durims GUARDIA suteiktas techninis liudijimas  AT-15-6103/2013  ir at-
itikties deklaracija  Nr. W569.
DĖMESIO: 

spynose būtina įrengti cilindrus   • 
kurie atitinka normos  PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasi-
fikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1”. 
Varčia turi būti komplektuojamos su pritraukėju, kuris atitinka 
normos  

• 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.

Klasifikacijos lentelės ketvirtoje
pozicijoje turi būti matomas skaičius „1”. 
dvivėrės durys turi būti komplektuojamos su uždarymo eiliškumo  • 
reguliatoriumi, kuris privalo atitikti normos  PN-EN 1158:2007 reika-
lavimus.. 
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. 
Žiūrėk rankeną UNO (61 psl.).

Durys parduodamos tik komplekte su stakta.

vienvėrės dvivėrės

be PVM su PVM be PVM su PVM

pritraukiklis

akutė

sandarumas dūmams

apkalas LO1 (danga ENDURO)*

apkalas LO1 (ECO-FORNIR)*

profilis 100 mm (danga ENDURO)

siaura juosta LC1 (ECO-FORNIR)*

profilis (danga ENDURO)*

profilis(ECO-FORNIR)*

praplatinimas 100 mm (danga ENDURO)

praplatinimas 100 mm (ECO-FORNIR)

praplatinimas 200 mm (danga ENDURO)

praplatinimas 200 mm (ECO-FORNIR)

praplatinimas 300 mm (danga ENDURO)

praplatinimas 300 mm (ECO-FORNIR)

rinkinys montavimui į mūro sienas

DURYS SU AUTOMATINIU SLENKSČIU ĮRENGIAMOS BE PAPILDO-
MO SLENKSČIO.

be PVM su PVM

įdėklas 30/40 - nikelis

įdėklas 30/50 - nikelis

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO (vienakryptė)

danga ENDURO PLUS

danga ENDURO 3D

danga ENDURO (dviejų krypčių)

SPALVOS:

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

alksnis vyšnia

natūralus ąžuolas

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

pilka

CPL

riešutmedis

kaštonas guoba tikas
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

HDF plokštė

PAVYZDINIS VARČIOS GUARDIA SKERSPJŪVIS 

stabilizuojantis užpildas

apklijavimas

medžio drožlių plokštė - atspari 

pušies fanera
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Į kainą įskaičiuota: varčia, stakta (standartinė) 104 x 58.

danga: ENDURO / 3D 
/ PLUS ECO-FANERUOTĖ

varčios 70 - 90 be PVM su PVM be PVM su PVM

VARIANTAS 1

VARIANTAS 1

VARIANTAS 2

VARIANTAS 3

VARIANTAS 4
varčios 100 - 110 

VARIANTAS 2

VARIANTAS 3

VARIANTAS 4

specialios garso izoliacijos ir  • 
atsparios ugniai plokštės apkaltos 4mm HDF 
plokšte, 
suapvalintos vertikalios varčios briaunos • 
(daugiau informacijos 58 psl.), 
spyna pritaikyta patentuotam cilindrui (WB) • 
besiplečiančios tarpinės (variantai 2 ir 3),• 
automatinis slenkstis,• 
2 tarpinės,• 
sandarumas dūmams (variantai 3 ir 4),• 
standartinė stakta 104 x 58 mm, • 
3 reguliuojami vyriai,• 

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

KONSTRUKCIJA:

PAPILDOMA ĮRANGA:

PASKIRTIS:
Durys SONUS  skirtos įrengti kaip vidinės įėjimo durys, pagal standarto  PN-
B-91000:1996 terminologiją  tai durys uždarančios praėjimus tarp patalpų 
ir koridoriaus ar laiptinės.

DĖMESIO:
Spynose būtina įrengti cilindrus,  • 
kurie atitinka standarto  PN-EN 1303:2007 reikalavimus. Klasifikacijos 
lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1”. 
Varčia turi būti komplektuojamos 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 (61 psl.). 

Durys parduodamos tik komplekte su stakta.

DURŲ SONUS MATMENYS (mm) „70” „80” „90” „100” „110”

varčios plotis 744 844 944 1044 1144

angos plotis 848 948 1048 1148 1248

išorinis staktos plotis 818 918 1018 1118 1218

vidinis staktos plotis 702 802 902 1002 1102

varčios aukštis 2040 2040 2040 2040 2040

angos aukštis 2097 2097 2097 2097 2097

išorinis staktos aukštis 2082 2082 2082 2082 2082

vidinis staktos aukštis 2024 2024 2024 2024 2024

PRIEMOKOS:

be PVM su PVM

pritraukiklis

įdėklas 35/50 - nikelis

rinkinys montavimui į mūro sienas

ENDURO / ENDURO 3D / 
ENDURO PLUS ECO-FANERUOTĖ

be PVM su PVM be PVM su PVM

apkalas LO1 *

siaura juosta LC1*

profilis*

praplatinimas 100 mm

praplatinimas 200 mm

praplatinimas 300 mm

*vienos pusės komplekto kaina 

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.

Akustinės izoliacijos klasės Rw = 42 dB  
Atsparumas ugniai EI30 (30 min)  
Varčios storis = 62 mm

Priemoka už COMPLETO apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga be PVM su PVM

ENDURO / ENDURO 3D / ENDURO PLUS

ECO-FANERUOTĖ

HDF plokštė

PAVYZDINIS VARČIOS 
SONUS SKERSPJŪVIS

užpildas
garsą izoliuojančių 

ir atsparių ugniai 
plokščių 

rėmas
klijuota pušis ir 

ąžuolas

rėmas
klijuota pušis

 danga ECO-FANERUOTĖ

danga ENDURO (vienakryptė)

danga ENDURO PLUSdanga ENDURO 3D

danga ENDURO (dviejų krypčių)

SPALVOS:

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

alksnis vyšnia

natūralus ąžuolaskilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

pilka

CPL

riešutmedis

kaštonas guoba tikas
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GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI 
„100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS 
„200” VARČIOMS

SONUS
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rėmas iš klijuotos  • 
spygliuočių medienos 
Užpildas - mineralinės vatos  • 
120kg/m3 tankio plokštė,   

  HDF plokšte 
apkalta 3mm storio

Suapvalintos vertikalios  • 
varčios briaunos  (daugiau in-
formacijos 58 psl.),  
Vienvėrės varčios  • 
su medine stakta plotis nuo „60” iki 
„100”, 
Vienvėrės varčios  • 
su metaline stakta plotis nuo „60” iki 
„110”.

besiplečiančių tarpinių komplektas,• 
spyna,• 
trys komplektai vyrių.• 

„100” arba „110” pločio varčia

automatinis slenkstis 90 cm pločio durims

pritraukiklis

automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims

patentuotas cilindras atitinkantis INVADO specifikacijos reikalavimus 

PASKIRTIS:
Priešgaisrinės durys Ignis EI 30 tai pilnos vienvėrės durys su užlaida, atsparumas ugniai EI30, stakta med-
inė arba plieninė. Durys su medine 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.  Dur-
ims  IGNIS suteiktas techninis liudijimas Nr.  AT-15-8750/2011 ir atitikties deklaracija Nr.  W134.

Spynose būtina įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka  • 
standarto  PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi 
būti matomas skaičius „1”.
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.  
rankeną UNO (Žiūrėti 61 psl.).

HDF plokštė

PAVYZDINIS VARČIOS 
IGNIS SKERSPJŪVIS

užpildas
mineralinė vata

rėmas
klijuota pušis 

  neto| bruto

KONSTRUKCIJA:

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

PAPILDOMA ĮRANGA:

KAINOS

danga: ENDURO / ENDURO PLUS 
/ ENDURO 3D

varčios iš kolekcijos: be PVM su PVM

Ignis
ECO-FANERUOTĖ

Ignis

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. NURODYTA VARČIOS KAINA (BE STAKTOS IR RANKENOS) - 
KAINOS LENKIJOS ZLOTAIS.

IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL. 

DURYS SU AUTOMATINIU SLENKSČIU ĮRENGIAMOS BE 
PAPILDOMO SLENKSČIO.

Priemoka už COMPLETO apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga be PVM su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / 
ENDURO 3D

ECO-FANERUOTĖ

SPALVOS:

 danga ECO-FANERUOTĖ

riešutmedis duro ąžuolas eterno pilkas ąžuolas

šviesus kaštonastamsi coimbra balta

danga ENDURO 

alksnis vyšnia

danga ENDURO PLUS

natūralus ąžuolas

danga ENDURO 3D

be PVM | su PVM

kilmingasis ąžuolas klasikinis riešutmedis

CLPLCLPLCLPL

CPLCPLCPL

bukas ąžuolas

kedras forte

pilka

CPL

juodmedisriešutmedis coimbra lindo (balta)

IGNIS apdaila COMPLETO
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STAKTŲ KAINORAŠTIS
REGULIUOJAMA danga ENDURO FAKTŪRINĖ 

danga ECO-FANERUOTĖ

simbolis sienos storis be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM
A 75 - 94 
B 95 - 114
C 120 - 139
D 140 - 159
E 160 - 179
F 180 - 199
G 200 - 219
H 220 - 239
I 240 - 259
J 260 - 279
K 280 - 299
L 300 - 319
M 320 - 339
N 340 - 359
O 360 - 379
P 380 - 399
Q 400 - 419
R 420 - 439
S 440 - 459
T 460 - 479
U 480 - 499

VARČIŲ SU UŽLAIDA MATMENYS
„60” 

„70” „80” „90” „100” „110”

A 618 718 818 918 1018 1118

B 644 744 844 944 1044 1144

C 2027 2027 2027 2027 2027 2027

D 2040 2040 2040 2040 2040 2040

TIPAS 
VARČIOS

ATIDAROMOS
STUMDOMOS DVIVĖRIŲ VARČIŲ 

SUSILIETIMO KRAŠTASSU UŽLAIDA BE UŽLAIDOS

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

* tik išorinės vertikalios briaunos.  Kitos briaunos - smailios.
** tik su danga ENDURO ir ECO-FORNIR

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

varčia su 
ventiliacija

varčia su ventiliacijos 
įpjova

varčia su 
ventiliacija 

durų 
plotis

įvorių 
skaičius

ventiliacijos 
įvorių plotas 

su   
tarpu  

(7mm) m2

nustatytas 
pagal teisės  

aktus
tarpas
(mm) 

ventiliacijos 
įpjovos plotas 

su   
tarpu 

(7mm) m2

nustatytas 
pagal teisės 

aktus 
tarpas 
(mm)

nustatytas 
pagal teisės 

aktus 
tarpas 
(mm)

ventiliacijos 
grotelių plotas 

su   
tarpu 

(7mm) m2

„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 --

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. Gro-
telės 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.

DĖMESIO: varčios D’Artagnan 
nėra pritaikytos montuoti 
ventiliacijos įvores, įpjovą ar 
groteles. Stumdomos varčios 
dėl savo konstrukcijos vis-
iškai atitinka 
reikalavimus dėl ventiliacijos 
laisvojo ploto. 

INVADO varčių konstrukcija 
nenumato kelių ventiliacijos 
sprendimų taikymo vienu 
metu.

h2 h1 h4h5 h3

s3
s4

s1
s2
s5

A
B

D C
88

0

14
80

23
9

dešininės durys

kairinės durys

Staktą didesnio nei 
340 mm storio sienai 

sudaro mažiausiai 
du elementai 

plokščias apvadas ORS 1 ovalus apvadas ORS 2

KONSTRUKCIJA:
MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba FAKTŪRINE danga.
Techninis liudijimas ITB AT-15-5393/2015

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

varčios „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 išorinis staktos plotis*

* Neįskaičiuojamas vyrio laikiklio storis (15mm)

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 744 844 944 1044 1144 1244 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

h1 varčios aukštis 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

h2 angos aukštis 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062

h3 išorinis staktos aukštis 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047

h4 vidinis staktos aukštis 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

h5 staktos su apvadais aukštis 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097

MATMENYS:
Reguliuojamos staktos gaminamos skirtingo storio sienoms, intervalas 20 mm. 
Minimalus sienos storis 75 mm. DĖMESIO: staktos konstrukcijoje numatyta 
galimybė ją paprastai susiaurinti 15 mm. Staktą didesnio nei 340 mm storio 
sienai sudaro mažiausiai du elementai. Varčioms su užlaida gaminamų 
staktų matmenys:
• vienvėrėms varčioms „60” – „110”, 
• dvivėrėms varčioms „120” – „200”.

ventiliacijos grotelės (Norma Decor)

ventiliacijos įpjova

apskritos įvorės

kvadratinės įvorės

REGULIUOJAMOS

INVADO VARČIOS SU 
SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS

MATMENYS

VENTILIACIJA
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TECHNINIAI PARAMETRAI



STAKTŲ KAINORAŠTIS
STANDARTINĖ

danga 
ENDURO

danga 
FAKTŪRINĖ ECO-FANERUOTĖ

be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

stakta OB3 - standartinė 90 x 44 mm, 

plokščias apvadas LO1 - kompl.* 

ovalus apvadas LO2 - kompl.* 

profilis LC1 - kompl.

STAKTŲ KAINORAŠTIS
REGULIUOJAMA - 
MODULINĖMS DURIMS BE 
UŽLAIDOS

danga ENDURO FAKTŪRINĖ 
danga ECO-FANERUOTĖ

simbolis sienos storis be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

A 75 - 94
B 95 - 114
C 120 - 139
D 140 - 159
E 160 - 179
F 180 - 199
G 200 - 219
H 220 - 239
I 240 - 259
J 260 - 279
K 280 - 299
L 300 - 319
M 320 - 339
N 340 - 359
O 360 - 379
P 380 - 399
Q 400 - 419
R 420 - 439
S 440 - 459
T 460 - 479
U 480 - 499

* vienos pusės komplektas 

s2
s1

s3
s4

h2 h1 h3h4

h2 h1 h4h5 h3

s3

s4

s1
s2
s5

užlaida staktos pusėje

STANDARTINĖS STAKTOS OB3 IR 
VARČIOS MATMENYS (mm) vienvėrės durys dvivėrės durys

varčios „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 aukštis 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

h2 angos aukštis 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084

h3 išorinis staktos aukštis 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069

h4 vidinis staktos aukštis 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

KONSTRUKCIJA:
MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba 
FAKTŪRINIU laminatu.
Techninis liudijimas ITB AT-15-6597/2009

MATMENYS:
Elemento skerspjūvis:  90 x 44 mm. Varčioms su užlaida 
gaminamų staktų matmenys:
• vienvėrėms varčioms „60” – „110”,
• dvivėrėms varčioms „120” – „200”.

MODULINIŲ DURŲ BE UŽLAIDOS
VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAK-
TOS MATMENYS (mm)

vienvėrės durys dvivėrės durys

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

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

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

s3 išorinis staktos plotis * 666 766 866 966 1066 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108

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

s5 staktos su apvadais plotis 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

h1 varčios aukštis 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

h2 angos aukštis 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062

h3 išorinis staktos aukštis 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047

h4 vidinis staktos aukštis 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

h5 staktos su apvadais aukštis 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097

KONSTRUKCIJA:
MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba 
FAKTŪRINIU laminatu. Sujungimas 45 laipsnių 
kampu. Plotis 6 cm. 
Techninis liudijimas ITB AT-15-5393/2015

MATMENYS:
Minimalus sienos storis 75 mm. Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai 
sudaro mažiausiai du elementai. Modulinėms varčioms be užlaidos gami-
namų staktų matmenys: 

vienvėrėms varčioms „60” – „100”,• 
dvivėrėms varčioms „120” – „200”.• 

Staktą didesnio nei 340 mm storio si-
enai sudaro mažiausiai du elementai

durų rėmai (be įstiklinimo) staktos kaina + 90% lygi stakta (angos apdaila)  reguliuojamos staktos kaina

dvivėrių durų stakta staktos kaina + 50% reguliuojama stakta su ovaliu apvadu staktos kaina + 10%

papildomas vyris („60” - „80” staktai) staktos kaina + 
16,00 PLN neto / 

stumdomos sistemos prie sienos stakta (tik 
su plokščiu apvadu ORS3) staktos kaina + 15%

PRIEMOKOS PRIE REGULIUOJAMŲ IR STANDARTINIŲ STAKTŲ:

PAGAL KLIENTO PAGEIDAVIMĄ GALIME PAGAMINTI NETIPINIŲ MATMENŲ STAKTĄ

STANDARTINĖ

REGULIUOJAMA - MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS
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* Neįskaičiuojamas vyrio laikiklio storis (15mm)



KAINOS  -  
VARČIOS IGNIS danga ENDURO ECO-FANERUOTĖ

simbolis sienos storis be PVM su PVM be PVM su PVM

B 100 - 119 

C 120 - 139

D 140 - 159

E 160 - 179

F 180 - 199

G 200 - 219

H 220 - 239

I 240 - 259

J 260 - 279

K 280 - 299

L 300 - 319

M 320 - 339

N 340 - 359

O 360 - 379

P 380 - 399

pl. 80 - 110 be PVM su PVM

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

pl. 80 - 110 be PVM su PVM

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

pl. 70 - 110 be PVM su PVM

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

METALINĖS STAKTOS APDAILOS 
SISTEMOS KAINORAŠTIS danga ENDURO FAKTŪRINĖ 

danga ECO-FANERUOTĖ

simbolis sienos storis be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

A 60 - 94

B 95 - 129

C 130 - 199

D 200 - 269

KAINOS -  
VARČIOS EGIDA 

danga ENDURO

pl. 80 - 90 pl. 100 - 110

be PVM su PVM be PVM su PVM

stakta iš klijuotos spygliuočių 
medienos su MDF apkalu ECO-FANERUOTĖ

KAINOS -  
VARČIOS NORMA DECOR 7 

danga ENDURO ECO-FANERUOTĖ

pl. 80 - 110 pl. 80 - 110

be PVM su PVM be PVM su PVM

stakta pagaminta iš MDF plokštės,

DĖMESIO: VARČIŲ EGIDA, ND7 IR IGNIS METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL:  8917). SPALVOS: MEDAUS (8003), BALTA 
(9010), KREMINĖ (1001) IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU ILGESNIU ĮVYKDYMO TERMINU.

s1

h1

REKOMENDUOJAMI 
STAKTŲ MONTAVIMUI 
SKIRTŲ ANGŲ 
MATMENYS 

 DURYS EGIDA
 
DURYS NORMA DECOR 7 - SUSTIPRINTOS DURYS IGNIS

metalinė 
stakta

medinė 
stakta

metalinė 
stakta

medinė 
stakta

metalinė 
stakta

medinė 
stakta

VARČIA „80” „90” „100”„110” „80” „90” „100”„110” „80” „90” „100”„110” „80” „90” „100”„110” „70” „80” „90” „100”„110” „70” „80” „90” „100”

varčios plotis 844 944 1044 1144 844 944 1044 1144 844 944 1044 1144 844 944 1044 1144 744 844 944 1044 1144 744 844 944 1044

angos plotis 890 990 1090 1190 920 1020 1120 1220 890 990 1090 1190 918 1018 1118 1218 790 890 990 1090 1190 791 891 991 1091

išorinis staktos plotis 880 980 1080 1180 890 990 1090 1190 880 980 1080 1180 888 988 1088 1188 780 880 980 1080 1180 766 866 966 1066

vidinis staktos plotis 800 900 1000 1100 802 902 1002 1102 800 900 1000 1100 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000

staktos su apvadais plotis 906 1006 1106 1206 906 1006 1106 1206 806 906 1006 1106 1206 844 944 1044 1144

varčios aukštis 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

angos aukštis 2070 2070 2070 2070 2084 2084 2084 2084 2070 2070 2070 2070 2084 2084 2084 2084 2070 2070 2070 2070 2070 2062 2062 2062 2062

išorinis staktos aukštis 2064 2064 2064 2064 2069 2069 2069 2069 2064 2064 2064 2064 2069 2069 2069 2069 2064 2064 2064 2064 2064 2047 2047 2047 2047

vidinis staktos aukštis 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025

staktos su apvadais aukštis 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2097 2097 2097 2097

SAVYBĖS:
Metalinės staktos apdailos sistema, tai gaminys 
suteikiantis galimybę sumontuoti duris patalpose, kuri-
ose įrengtos atitinkančios Lenkijos standartus metalinės 
staktos be šių staktų išmontavimo.  Šio sprendimo pri-
valumai tai paprastas montavimas nepažeidžiant si-
enų ir grindų ir standartinių laminuotų INVADO varčių 
montavimo  galimybė.

Numatyti sienų storiai:  
60 -94, 95-129, 130-199, 200 - 269 [mm]. 
Varčių pločiai  „60”, „70”, „80” i „90”. 

METALINĖS STAKTOS VIDINIAI MATMENYS (mm)

varčia „60” „70” „80” „90”

s1 vidinis staktos plotis 600 700 800 900

h1 vidinis staktos aukštis 2025 2025 2025 2025

KONSTRUKCIJĄ SUTRUMPINIMAS IKI 45 MM 
NEPAŽEIDŽIA GARANTIJOS SĄLYGŲ

75 - 110

55

60

16

31,5

15
31

30

apdaila 
metalinė konstrukcija
aliuminio profilis
tarpinė

METALINĖS STAKTOS APDAILOS SISTEMA

VIDINIŲ LAUKO IR TECHNINIŲ DURŲ STAKTOS
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RANKENOS PRESTO, INVADO, GIUSSY GAMINAMOS SU CHROMO (M6) 
IR NIKELIO (M9) ELEMENTAIS  

M91M3 M4 M6 M9 INX SN

M
91

 - 
ni

ke
lis

 v
el

ve
t

M
8 

- t
ita

na
s

M
3 

- b
ro

nz
a 

gr
afi

at
to

rankena FOKUS M91 nikelis 
velvet

M3
 bronza 

M8 
titanas

spyna be PVM su PVM su PVM su PVMbe PVM be PVM
raktas (BR) / 

užraktas (WB)

WC 

rankena PRADO INX
 nerūdijantis plienas

spyna be PVM su PVM

WC

M
8 

- t
ita

na
s

M
9 

- n
ik

el
is 

rankena QUBIK M9 - nikelis M8 - titanas

spyna be PVM su PVM be PVM su PVM

WC

užraktas
raktas

WC

užraktas
raktas

WC

užraktas
raktas

WC

rankena INVADO-QR M9 - nikelis

spyna be PVM su PVM

WC

rankena BELIA SN 
matinis nikelis 

spyna be PVM su PVM

WC 

užraktas
raktas

WC

užraktas
raktas

WC

užraktas
raktas

WC

užraktas
raktas

WC

rankena FLIP SN 
matinis nikelis

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena 
QUANTA

SN 
matinis nikelis

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena ENTRA SN 
matinis nikelis

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena PRESTO M6/M9 
chromas/

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena GIUSSY M6/M9 
chromas/

M3 bronza 
grafiatto

spyna be PVM su PVM be PVM su PVM

WC 

rankena INVADO M6/M9 
chromas/

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena UNO INX 
nerūdijantis 

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena 
INVADO-D

M6/M9 
chromas/

spyna be PVM su PVM

WC 

rankena UNO - R INX 
nerūdijantis 

spyna 

WC 

užraktas
raktas

rankena 
FOKUS-R 

M91 nikelis 
velvet

M3 bronza 
grafiatto

spyna be PVM su PVM be PVM su PVM

WC 

M8

NAUJA 
SPALVA
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RANKENOS

NAUJA
KAINA

NAUJAS 

NAUJA 
SPALVA

be PVM su PVM

MODELIS
NAUJAS 
MODELIS

NAUJAS 
MODELIS

NAUJAS 
MODELIS



laikiklis 

Grindjuostės Prestige yra aukštesnės nei tradicinės medinės grindjuostės ir suteikia interjerui prabangos įspūdį. INVADO Prestige kolekcija yra skirta 
ieškantiems išskirtinumo klientams ir interjero dizaineriams. Grindjuostės gaminamos iš MDF plokščių ir yra paruoštos savarankiškam dažymui arba faneruo-
tos/laminuotos.

PRIEDAI:
baltas kampas 20 x 20 x 120 mm, kaina • 
laikiklis - 30 vnt., pak. kaina •  

dažoma 
danga BALTA  

GRINDJUOSČIŲ
KAINORAŠTIS danga ENDURO FAKTŪRINĖ 

danga ECO-FANERUOTĖ

be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

P 124

P 125 -- -- -- -- -- --

P 127 -- -- -- -- -- --

P 129

P 130 -- -- -- -- -- --

P 132 -- -- -- -- -- --

VIENOS GRINDJUOSTĖS ILGIS 2,40 m. PAKUOTĖJE 5 VNT.

ribotuvas (sistema prie sienos)

užraktasrankena + apdaila 
JANE (durys EGIDA ir 

panoraminė 
akutė

juostos ir profiliai 
(sustumiamai į sieną sistemai) tarpinė 

(sustumiamai į sieną sistemai)

šepetėliai 
(sustumiamai į sieną sistemai)

karnizas 
(sistemai 

palei sieną)

VIDAUS DURŲ VARČIOS VIDAUS LAUKO DURŲ VARČIOS

SLANKIOSIOS SITEMOS TECHNINĖS DURYS

vyris įleidžiamas vyris 
(durys be užlaidos)

iliuminatorius + stiklas 
satinato/skaidrus 
(Norma Decor 6) 

vyrių 
dangteliai 

pritraukiklis automatinis 
slenkstis 

panoraminė 
akutė 

rankena 

rankena 
+ spyna 

PRESTIGE

16

10
0

16

60
16

11
0

16

80

16

10
0

16

10
0

16

10
0

16

60

16
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0
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80

16

10
0

16

10
0

16

10
0

16

60

16

11
0

16

80

16

10
0

16

10
0

16

10
0

16

60

16

11
0

16

80

16

10
0
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0

16

10
0

16

60

16

11
0

16

80

16

10
0

16

10
0

16

10
0

16

60

16

11
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16

10
0

16

10
0

P 124

P 125

P 127

P 129

P 130

P 132

ka
m
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s
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Higienos sertifikatai
Sertifikavimo tikslas - užkirsti kelią į rinką pavojingoms 
vartotojų sveikatai ir gyvybei medžiagoms ir 
gaminiams arba riboti tokių gaminių naudojimo 
apimtis taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių 
sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos serti-
fikatus: 

vidaus durų varčios su dirbtine danga,  • 
higienos sertifikatas  195/779/21/2010; vidaus 
durų staktos 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 1997.08.22 įstatymo pakeitimais (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:  

faneruotos ir stiklinės vidaus durys,  • 
techninis liudijimas  AT-15-6702/2012;
Modulinės vidaus durys, techninis liudijimas  • 
AT-15-7089/2011;
Sulankstomos, varstomos ir stumdomos vidaus   • 
durys, techninis liudijimas  AT-15-8997/2012; 
techninės durys Guardia (medinės  • 
sistemos HALSPAN vidaus įėjimo durys), techninis 
liudijimas  AT-15-6103/2013; 
techninės durys Ignis –  • AT-15-8750/2011;
padidinto atsparumo nuo įsilaužimo vidaus lauko 
durys  • 
EGIDA, techninis liudijimas   AT-15-8561/2011; 
reguliuojamos vidaus durų staktos,  • 
techninis liudijimas AT-15-5393/2015; 
vidaus durų staktos OB3: tipas   • 
P ir B, atitikties deklaracija  AT-15-6597/2009; 
42 dB sistemos medinės vidaus lauko durys,  • 
techninis liudijimas AT-15-9360/2014.



INVADO Sp. z o.o. 
Dzielna, Leśna g. 
2, 42-793 Ciasna 
Lenkija

El. paštas 
biuro@invado.pl 

tel. +48 34 351 05 40 

      -              

 

      
 

 

 

Katalogo turinys pagal Civilinio kodekso nuostatas nėra laikomas 
komerciniu pasiūlymu, publikacija leidžiama tik informaciniais tikslais. Šis 
katalogas galioja nuo 2015.07.01. Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus. 

Dėmesio! 
Dėl pasirinktos spaudos technologijos kataloge pateiktų produktų spal-
vos gali skirtis nuo originalo. Visos teisės saugomos. Kopijavimas ir kata-
logo skelbimas interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse be 
raštiško Invado Sp. z o.o. sutikimo  yra draudžiamas.

www.invado.pl

. LOOSER grupės įmonė


