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Plieninės lauko durys 

Jow 

Privalumai: 

  Šių durų puiki estetinė išvaizda suderinta su patvarumu ir praktiškumu. Durys pagamintos iš cinkuoto

plieno ir padengtos ultravioletui atspariu PVC paviršiumi. Gera garso ir šilumos izoliacija, kadangi durų 

vidaus užpilde naudojamas putų polistirenasnes . Durų apdaila su raštu W3, W10 ir lygios. 

Panaudojimas: Lauko įeigos, katilinėse, sandėliukuose, visuomeniniuose bei prekybos centruose, 

gamybinėse patalpose, laboratorijose,  ir kt.  

Standartinių durų komplektacija:

1. Metalinė kampinė stakta (nereikia apvadų), pagaminta iš 1,5 mm storio cinkuoto su PVC danga.

2. 56 mm storio durų varčia su užlaida, pagaminta iš 0,7 mm storio cinkuoto su PVC danga. Varčia

užpildyta putų polistirenu, kuris varčiai suteikia stabilumą ir užtikrina garso izoliaciją. 

3. Staktoje sandarinimo tarpinė.

4. Reguliuojami chromuoti vyriai - 3 vnt.

5. Komplekte dvi spynos.

6.Aliuminio slenkstis.

Durų šilumos pralaidumo varža - 1,6 W (m2.K) 

Garso izoliacija RW=27dB 

Standartiniai durų matmenys:  

890/860x2080/1950, 990/960x2080/1950 

Kainos: 

Durų Jow kaina be montavimo 300 Eur.

Kainos nurodytos su PVM. Ar turime sandėlyje: 

Teirautis vadybininko (tel.:8-37-333900) 

Jeigu neturime sandėlyje gamyba tokių durų 30d. 
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W10 W3     lygios           W3 

Auksinis ąžuolas Raudonmedis    Wengė 

Kalvadosas          Baltos Riešutas

NAUJIENA, Spalva Antracitas (tamsiai pilka ral 7016) 
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Aliuminis slenkstis su tarpine.  Metalinė cinkuota stakta su pvc apdaila ir sandarinimo tarpine. 

Reguliuojami lankstai su lanksto apsauga. 

Durų matmenys. 

Durų staktos išoriniai matmenys: 

Tipas   80:- plotis  -890 mm, aukštis 2075 mm (aukščio galimybė trumpinti) 

Tipas 90E:- plotis  -990 mm,aukštis 2075 mm (aukščio galimybė trumpinti) 

Durų gabaritinis aukstis angoje  80, 90E- 2080 mm 



Duris galima trumpinti 70 mm 

Sumontavus  būtinai nuimti apsauginę plėvelę!
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