Ąžuolo elegancija...

MEDINĖS LAUKO DURYS
63mm ir 70 mm storio durų skerspjūvis
rėminių, frezuotų ir retro serijų durims

Techniniai duomenys
●
●
●
●
●
●

Guminės tarpinės

Standartiniai išoriniai staktos pločiai: 880, 925, 980, 1025 mm
Gaminamos ir pagal tikslų matmenį (+10% antkainis)
Aukštis be pabrangimo iki 2150mm (iki 2200mm +10% kainos)
Galimi viršulangiai ir šoninės dalys
Dviejų stiklų stiklo paketas su saugiu išoriniu stiklu
24 standartinės spalvos ir visa RAL spalvų paletė

Storesnės durys!!!

Šiltesnės durys!!!

Saugesnės durys!!!

Užlaida, tarnaujanti kaip priešįsilaužiminė
įklija (tik 70mm storio duryse)

Pabrangimas tik

55 €

Rėmas iš daugiasluoksnės
klijuotos pušies
iki

vienvierėms durims

Vyrių uždengimo apdailos

Priešįsilaužiminė
užlaida!!!

Metalinis stabilizatorius

stiklintos

4mm storio ąžuolo faneros lakštas
Trimis padėtimis reguliuojami vyriai
komplektuojami po 3 vnt.

aklinos

Sutankintas polipropileno užpildas
apklijuotas atsparia vandeniui ąžuolo fanera
Ąžuolo fanera atspari vandeniui
Sertifikuotos CE, durų komplekto su 63mm
varčia šilumos laidumo koeficientas

UD=1,2 W/m²k

Guminės tarpinės

Sertifikuotos CE, durų komplekto su 70mm
stiklinta varčia šilumos laidumo koeficientas

UD=1,1 W/m²k

Sertifikuotos CE, durų komplekto su 70mm
aklina varčia šilumos laidumo koeficientas

Aliuminio slenkstis

UD=1,0 W/m²k

mėn.
garantija

Su
papildomom
sąlygom
gamintojas
suteikia iki 60
mėn. garantiją

Rėminės klasikinio ir
modernaus stiliaus durys
Rėminės durys - tai klasikinė labai tvirta
konstrukcija. Ši durų rūšis gaminama dviejų
apdailos standartų – klasikos ir moderno.
Aukštos gamybos kokybės ir tvirtos
klasikinės formos derinys suteikia Jums
įdomią alternatyvą šiuolaikinėms durims.

Siūlome Jums būdingos formos
bei aukštos medžiagų kokybės
unikalų ir patvarų produktą, kuris
patikimai tarnaus Jums daug metų.

Komplektacija:
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

+100 €

●
●

63 mm storio varčia su tarpine
fiksuota 100 mm pločio stakta su tarpine
metalinis rėmo stabilizatorius spynos pusėje
Saugus dviejų
stiklų paketas, plokščio stiklo
„VENECIJOS VEIDRODIS“ arba „REFLEX“
išgaubto stiklo. Laminuotas saugus stiklas
„tripleks“ iš lauko, veidrodinis iš vidaus.
trys Šveicarijos įmonės „SFS“ vyriai, reguliuojami
trijose plokštumose su apsauga nuo išsukimo ir
dekoratyviniais gaubteliais
vokiečių įmonės „Hoppe“ aukštos kokybės „London“
durų rankena, sendinto aukso arba satinos spalva,
ilga apyraktė
dvi atskiros spynos, pritaikytos lauko sąlygoms
vokiečių įmonės „Wilka“ du patentuoti vieno rakto
sistemos spynų cilindrai
viršutinis spynos cilindras su apvaliu suktuku iš vidaus
raktų komplektas - 6 vienetai
aliuminio slenkstis su tarpine
_____________________________________________
vokiečių įmonės „GU“ juostinė spyna su kablio formos
skląsčiu bei papildoma viršutine spyna
vokiečių įmonės „GU“ reguliuojami taškiniai užraktai
vokiečių įmonės „GU“ termiškai atskirtas aliuminio
slenkstis

Dėmesio!
Visos durys pilnai sukomplektuotos ir surinktos, įskaitant
spynų cilindrus ir durų rankenas.

Visos kainos nurodytos su PVM.

Retro stiliaus durys
Be abejo, šios durys yra skirtos klasikinio
grožio mylėtojams. Dauguma detalių yra
gaminamos rankiniu būdu, todėl durų
dizainas ir modeliai yra nepakartojami ir
užtikrina kiekvieno produkto išskirtinumą.
Durų puošyboje naudojami dabartinėms

tendencijoms pritaikyti geriausi
klasikinio dizaino pavyzdžiai.
Būdingos dekoratyvių apvadų
detalės suteikia mūsų produktams
išskirtinumo tarp daugelio kitų
panašių rinkoje siūlomų dirbinių.

Komplektacija:
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

+100 €

●
●

63 mm storio varčia su tarpine
fiksuota 100 mm pločio stakta su tarpine
metalinis rėmo stabilizatorius spynos pusėje
Saugus dviejų
stiklų paketas, plokščio stiklo
„VENECIJOS VEIDRODIS“ arba „REFLEX“
išgaubto stiklo. Laminuotas saugus stiklas
„tripleks“ iš lauko, veidrodinis iš vidaus.
trys Šveicarijos įmonės „SFS“ vyriai, reguliuojami
trijose plokštumose su apsauga nuo išsukimo ir
dekoratyviniais gaubteliais
vokiečių įmonės „Hoppe“ aukštos kokybės „London“
durų rankena, sendinto aukso arba satinos spalva,
ilga apyraktė
dvi atskiros spynos, pritaikytos lauko sąlygoms
vokiečių įmonės „Wilka“ du patentuoti vieno rakto
sistemos spynų cilindrai
viršutinis spynos cilindras su apvaliu suktuku iš vidaus
raktų komplektas - 6 vienetai
aliuminio slenkstis su tarpine
_____________________________________________
vokiečių įmonės „GU“ juostinė spyna su kablio formos
skląsčiu bei papildoma viršutine spyna
vokiečių įmonės „GU“ reguliuojami taškiniai užraktai
vokiečių įmonės „GU“ termiškai atskirtas aliuminio
slenkstis

Dėmesio!
Visos durys pilnai sukomplektuotos ir surinktos, įskaitant
spynų cilindrus ir durų rankenas.

Visos kainos nurodytos su PVM.

MEDINĖS LAUKO DURYS
durų skerspjūvis

90mm storio

Techniniai duomenys
●
●

●
●

●

Guminės tarpinės

●
●

Gaminamos pagal tikslų matmenį be jokio pabrangimo
Aukštis be pabrangimo iki 2200mm (iki 2300mm +10%, iki 2500mm
+15% kainos)
Galimi viršulangiai ir šoninės dalys
Keturių stiklų stiklo paketas su saugiu išoriniu stiklu, kuris gali būti
matinis, tamsintas arba juodas
Dekoratyvinė apdaila iš šlifuoto nerūdijančio plieno (inox) arba juodo
stiklo
24 standartinės spalvos ir visa RAL spalvų paletė
Galimos dvi skirtingos spalvos vienoje plokštumoje

Užlaida, tarnaujanti kaip priešįsilaužiminė
įklija (tik 70mm storio duryse)
Rėmas iš daugiasluoksnės
klijuotos pušies
Vyrių uždengimo apdailos
Metalinis stabilizatorius
4mm storio ąžuolo faneros lakštas,
fanera impregnuota, atspari vandeniui
Trimis padėtimis reguliuojami vyriai
komplektuojami po 3 vnt.

Keturių stiklų stiklo paketas su
išoriniu saugiu stiklu

Inox dekoratyvinė
apdaila viena pusė,
jei abi - papildoma
priemoka
Apsauginė panelė
(15cm nuo
apačios) +45 eu
viena pusė

Sutankintas polipropileno užpildas
apklijuotas atsparia vandeniui ąžuolo fanera

Dvi skirtingos
spalvos vienoje
plokštumoje
+115eu viena pusė,
+170eu abi pusės

Juodo stiklo
dekoratyvinė
apdaila viena pusė,
jei abi – papildoma
priemoka

Apsauginė panelė
(15cm nuo
apačios) +45 eu
viena pusė

Apsauginė panelė
(15cm nuo
apačios) +45 eu

Guminės tarpinės
Aliuminio slenkstis

mėn.
garantija

Su
papildomom
sąlygom
gamintojas
suteikia iki 60
mėn. garantiją

Šoninė vitrina –
stakta tokiai
konstrukcijai
gaminama vientisa
– papildomai pagal
vitrinos dydį

Sertifikuotos CE, durų
komplekto (išoriniai
matmenys 930x2060mm)
šilumos laidumo
koeficientas
aklinų UD=0,77 W/m²k
stiklintų UD=0,79 W/m²k

Modernaus stiliaus durys – pasyvi linija
Rinkoje siūlomų gaminių estetinis vaizdas
ypač sparčiai kinta, todėl mūsų įmonė į
pasiūlą
įtraukė
šiuolaikiškas
duris,
atspindinčias naujas durų dizaino tendencijas.
Siūlome plačią modelių ir spalvų gamą.
Spalvų standartą sudaro plati lazūrinių dažų
gama bei daug RAL spalvyno spalvų, pvz.
antracito, be to mūsų duryse gali būti
sumontuotos aukštos kokybės patraukiamos
rankenos. Šios durys tinka ir tradicinės
konstrukcijos, ir šiuolaikiniams namams.

Šių durų išskirtinumą lemia jų storis
(vienas didžiausių siūlomų rinkoje - 90
mm), kuris užtikrina gerą izoliaciją nuo
šalčio, be to III komplektavimo standarto
durys priskirtos RC-2 atsparumo
įsilaužimui klasei. Šiuolaikinėse duryse
yra įrengti trijų kamerų keturių stiklų
saugaus stiklo arba atsparaus įsilaužimui
P4 stiklo paketai, kurie yra smėliuojami
arba kuriamas Venecijos veidrodžio
efektas.

Komplektacija:
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

+100 €

●
●

●

●
●

+400 €

●
●
●
●

90 mm storio varčia su tarpine
fiksuota 100 mm pločio stakta su tarpine
metalinis rėmo stabilizatorius spynos pusėje
Saugus trijų kamerų keturių stiklų paketas, plokščio stiklo „VENECIJOS VEIDRODIS“ arba
smėliuoto (matinto) stiklo. Laminuotas saugus stiklas „tripleks“ iš lauko, veidrodinis ar
matintas iš vidaus.
keturi Šveicarijos įmonės „SFS“ vyriai, reguliuojami trijose plokštumose su apsauga nuo
išsukimo ir dekoratyviniais gaubteliais
vokiečių įmonės „Hoppe“ aukštos kokybės „London“ durų rankena, sendinto aukso arba satinos
spalva, ilga apyraktė
dvi atskiros spynos, pritaikytos lauko sąlygoms
vokiečių įmonės „Wilka“ du patentuoti vieno rakto sistemos spynų cilindrai
viršutinis spynos cilindras su apvaliu suktuku iš vidaus
raktų komplektas - 6 vienetai
aliuminio slenkstis su tarpine
_____________________________________________
vokiečių įmonės „GU“ juostinė spyna su kablio formos skląsčiu bei papildoma viršutine spyna
vokiečių įmonės „GU“ reguliuojami taškiniai užraktai
vokiečių įmonės „GU“ termiškai atskirtas aliuminio slenkstis
_____________________________________________
vokiečių įmonės „GU“ C klasės penkių taškų juostinė automatinio užrakinimo spyna su
papildoma viršutine spyna
vokiečių įmonės „GU“ reguliuojama užrakto plokštelė automatinei spynai
vokiečių įmonės „Wilka“ du patentuoti vieno rakto sistemos spynos cilindrai, atitinka C
saugumo klasę
stiklo paketo dūžio 3C klasė (priešįsilaužiminis)
vokiečių įmonės „Hoppe“ aukštos kokybės saugi spyna, satinos spalva, saugi apyraktė
papildomas metalinis rėmo stabilizatorius vyrių pusėje
ąžuolo medienos įklijos į kraštines rėmo juostas
Dėmesio!
Visos durys pilnai sukomplektuotos ir surinktos, įskaitant
spynų cilindrus ir durų rankenas.
Visos kainos nurodytos su PVM.

DOORSY LAUKO DURŲ

GARANTIJOS SĄLYGOS
„Door-System" medinių durų gamintojas, toliau vadinamas Garantijos Teikėju, suteikia Garantijos Teikėjo gaminamiems

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

produktams 24 mėnesių garantijos terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo garantijos, kurios apimtis ir sąlygos
nurodytos toliau dokumente, išdavimo dienos.

Siekiant išlaikyti visas
gaminio eksploatacines
savybes, rekomenduojama 23 kartus per metus atlikti
durų periodinę priežiūrą.
Nuvalius minkšta vandeniu
sudrėkinta šluoste, reikia
apsaugoti dažų dangą
medienos priežiūros
priemone (draudžiama
naudoti šarmines priemones
bei tirpiklius).

Garantinis lapas galioja tik su produkto pirkimo įrodymu.
Priimdamas produktą, Pirkėjas privalo patikrinti jo kiekį ir kokybę:
išduodant produktą sandėlyje;
jei produktą pristato gamintojas, prieš iškraunant produktą.
Priimdamas šį garantinį lapą Pirkėjas pareiškia, kad jis suprato garantinio lapo turinį ir su juo sutinka.
Skundai turi būti pateikti raštu produkto pirkimo vietoje, kitu atveju netenkama garantijos lape nurodytų teisių.
Garantijos Teikėjas įsipareigoja išnagrinėti skundą ne vėliau kaip per 30 dienų. Per garantijos terminą nustatytus produkto
gamyklinius defektus Garantijos Teikėjas nemokai pašalins gamintojo remonto paslaugų punkte ar įgaliotame remonto

STOGELIS

punkte. Defekto pašalinimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kurio reikia reikiamoms pakaitinėmis dalims ir
medžiagoms gauti.
Garantijos terminas pratęsiamas dalies ar produkto, dėl kurio pateiktas skundas, remonto laikui, skaičiuojant nuo dienos, kurią
Garantijos Teikėjas priėmė skundą, jei pateikdamas skundą Pirkėjas pareiškė apie pasirengimą suteikti prieigą prie
produkto ar pristatė produktą kartu su skundu.
Garantijos Teikėjas įsipareigoja pakeisti produktą kitu produktu be defektų, jei neįmanoma pašalinti produkto gamyklinių
defektų.
Skundams dėl prieš produkto montavimą matomų defektų ši garantija taikoma tik jei apie defektus pranešama per 7 dienas nuo
pirkimo dienos ir prieš produkto montavimą.
Garantija netaikoma su matomais defektais sumontuotiems produktams.
Garantija netaikoma:
dėl Pirkėjo kaltės padarytiems mechaniniams produkto pažeidimams ir dėl šių pažeidimų atsiradusiems defektams

Mažiausias šildytuvo atstumas iki
durų – 150 cm. Rekomenduojamas
nešildomas prieangis.

Saugus atstumas

įrengtos
grindys
pvz.
akmens
masė

Kad apsaugoti nuo tiesioginio
kritulių ir saulės poveikio, lauko
durys įstatomos nišoje arba, jei
durys montuojamos lygioje
sienoje, reikia naudoti stogelį.
Stogelis turi išsikišti už atidarytų
durų kontūro ir bei vasarą
vidurdienį durų zonoje turi
suteikti pavėsį.
Montuoti ant įrengtų grindų
sienos angose baigus mūrijimo
darbus ir išdžiūvus tinkui.

GRINDYS
Laikymo ir priežiūros instrukcija
„Doorsy“ lauko durys turi būti laikomos 15°C-35°C temperatūroje esant 55-65% oro drėgmei.
„Doorsy“ lauko durys turi būti sandėliuojamos vertikalioje padėtyje 80 °-90 ° kampu.
Kitos laikymo ir sandėliavimo sąlygos turi atitikti standartinius reikalavimus (sausos, dengtos ir vėdinamos patalpos).
Dažų danga
Siekiant užtikrinti naujų lauko durų kokybės ilgaamžiškumą, duris būtina reguliariai valyti ir prižiūrėti naudojant valymo priemones bei priežiūros pienelį. Visos kitos priemonės gali sukelti
nuolatinį ir nepataisomą dažų dangos ir net medienos pažeidimą. Priežiūros veiksmus reikia atlikti kas 12 mėnesių, laikantis priežiūros rinkinio gamintojo instrukcijos nurodymų.
EODM tipo tarpinė
Priežiūros veiksmai atliekami kas 12 mėnesių. Ištraukti tarpinę ir nuo jos nuvalyti dulkes ir riebalus. Tarpinę valyti šluoste naudojant atskiestą indų valiklį. Išdžiovinus, kad išlaikyti guminės
tarpinės elastingumą, ją padengti konservavimo priemone, pvz. vazelinu ar "FENOFLEX " priemone ir vėl ją sumontuoti duryse. Nustačius nepataisomus pažeidimus, deformaciją ar
sukietėjimą pakeisti tarpinę nauja.
Durų vyriai ir užraktas
Durų vyrių priežiūros veiksmus atlikti pavasarį ne rečiau kaip kartą per metus.
Judančias apkaustų dalis bei fiksavimo vietas reikia sutepti sudėtyje rūgščių ir dervų neturinčiomis priemonėmis. Tinkamiausi tepalai: WD-40 (purškiamas), kietieji tepalai ir pavarų dėžės
alyva. Dažant nepadengti dažais ar laku apkaustų elementų.
Nesilaikant anksčiau nurodytų reikalavimų, garantija pripažįstama negaliojančia.

lauko durims garantija panaikinama, jei durys sumontuotos tinkamai stogeliu neuždengtoje vietoje (stogelis turi išsikišti
už atidarytų durų kontūro),
dalių ir surenkamųjų dalių spalvos pokyčiams, deformacijoms ir pažeidimams, atsiradusiems dėl medžiagos trūkimo, kurį
lėmė per didelė oro drėgmė patalpose ar per aukšta temperatūra
(durys turėtų būti įstatytos sausose ir vėdinamose patalpose atlikus vadinamuosius "šlapiuosius darbus", pvz.
baigus tinkavimą, įrengus grindis),
defektams atsiradusiems dėl netinkamos produkto apsaugos atliekant statybos darbus (pvz. užteršus skiediniu, tinku ar
putomis, valant šiurkščiomis valymo priemonėmis ar agresyviais chemikalais),
produkto veikimo defektams, atsiradusiems dėl nenumatytų atsitikimų, nesusijusių su gamintoju ir eksploatavimo
sąlygomis (potvynio, gaisro, įsilaužimo ir pan.),
Skundai dėl kiekio, matmenų, vidinio dalių išdėstymo bei kiti skundai, visų pirmiausia dėl trūkimo
atsiradusių pažeidimų, sudužusio stiklo, stiklo subraižymo turi būti pateikti priėmimo metu, priešingu atveju
prarandama teisė reikšti pretenzijas dėl anksčiau nurodytų trūkumų ir netenkama garantinių teisių,
pažeidimams ir defektams atsiradusiems dėl:
netinkamo ar neatitinkančio naudojimo instrukcijos reikalavimų produkto laikymo, montavimo, eksploatavimo ar
priežiūros;
produkto savavališko remonto, perdirbimo ar konstrukcijos pakeitimų;
pakitimų, atsiradusių dėl natūralaus produkto susidėvėjimo eksploatavimo metu, pvz. spalvos atspalvio
pakitimo;
pakitimų, atsiradusių dėl tipiškų stiklo paketuose vykstančių fizikinių reiškinių, t. y. anizotropijos,
interferencijos, stiklo rasojimo, stiklo spalvų pakitimo;
lako dangos spalvų tonų ir struktūros skirtumams atsiradusiems dėl medienos struktūros ir savybių ( brazdo ir
šerdinės medienos, spindulinio ir liestinio pjūvio skirtumai);
mažesne kaina pirktiems produktams su trūkumais.
Garantija nepanaikina, neapriboja bei laikinai nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių dėl produkto neatitikimo sutarčiai.
Pateikus nepagrįstą skundą, su juo susijusias išlaidas sumoka Pirkėjas.
Garantija netaikoma laikymo ir priežiūros instrukcijoje nurodytiems veiksmams, kuriuos Pirkėjas turi atlikti savarankiškai savo
lėšomis.
Jei atliekant garantinį remontą bus nustatyta produkto montavimo neatitikimas gamintojo instrukcijai, su tuo susijusias išlaidas
privalo sumokėti Pirkėjas.
Jei garantiniame lape nurodytas remonto punktas patvirtina galimybės atlikti remontą nebuvimą arba tos pačios pagrindinės
dalies remontas yra atliekamas kelis kartus, Pirkėjas turi teisę pakeisti produktą nauju produktu be defektų. Informaciją
dėl keitimo tvarkos teikia gamintojo remonto paslaugų punktas.
Šios garantijos sąlygose nenurodytiems klausimams taikomos Civilinio kodekso nuostatos.

Patraukiamos rankenos
!!! Spynos liežuvėlio valdymas raktu !!! Jei norite, jog patraukus rankeną durys judėtų laisvai (spynos liežuvėlis nesifiksuotų), papildomai reikia
komplektuoti mechaninę (+80 eu) arba elektromagnetinę (+110 eu) sklendę !!! 63 ir 70 mm durims tinka tik įstriža rankena !!!

Pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

18

19

20

21

22

23

24

25

Tipas

tiesi

įstriža

įstriža

tiesi

įstriža

tiesi

tiesi

tiesi

įstriža

tiesi

įstriža

tiesi

įstriža

tiesi

įstriža

Ilgis cm

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

80

80

80

Spalva

metalic

metalic

rusva

metalic

metalic

metalic

metalic

juoda

juoda

juoda

juoda

juoda

juoda

juoda

juoda

Kaina vienpusė

140

150

150

150

180

160

150

160

180

170

205

145

160

160

190

Kaina dvipusė

196

220

220

215

270

260

245

230

260

255

320

200

235

220

290

!!! Vienpusė patraukiama
rankena komplektuojama su
AXA Slim rankena iš vidaus ir
AXA Slim spynos apdailomis iš
lauko ir iš vidaus

Pavadinimas

8

9

14

15

16

17

Tipas

tiesi

įstriža

tiesi

10

įstriža

11

tiesi

12

įstriža

13

tiesi

įstriža

tiesi

įstriža

Ilgis cm

80

80

80

80

80

80

50

50

50

50

Spalva

metalic

rusva

metalic

metalic

metalic

metalic

metalic

metalic

metalic

metalic

Kaina vienpusė
Kaina dvipusė

130
175

142
200

140
190

165
245

140
225

145
235

126
170

140
197

135
185

162
240

Išorinė spynos apdaila
Vidinė spynos apdaila
Spalvos: metalic, rusva, juoda (pagal patraukiamos rankenos spalvą)

80

MEDINIŲ LAUKO
DURŲ SPALVYNAS

Balintas ąžuolas *

Hemlock *

Vinčesterio ąžuolas *

Afzelija *

Pušis *

Ąžuolas

Auksinis ąžuolas

Pelkių ąžuolas

Riešutas

Afromozija

Šviesus tikas

Tikas

Palisandras

Žalia lazura 6009

Raudonmedis

Riešutas PCV

Sendintas ąžuolas

Laztracitas

Sidabrinė metalic

Vario metalic

Balta

Dažymas: durų paviršius rankiniu būdu gruntuojamas impregnantu / beicu,
džiovinamas natūraliu būdu (2-3 paras) ir tik po to dažomas / lakuojamas
trimis sluoksniais dažymo kameroje. Naudojami vokiečių gamintojo Remmers
dažai, gruntai, impregnantai, lakai. Tinkamai prižiūrint paviršius (žiūrėkite
durų aprašymus) spalvos padengimui gamintojas suteikia iki 10 metų
garantiją.
Ruda RAL 8017

Antracitas RAL 7016

Priežiūros komplektas

Nestandartinė spalva**
RAL spalvynas**

* + 15% pabrangimas
** + 10% pabrangimas

