
 
                     VERTIKALUS  PJŪVIS    

 

Šiltos įėjimo durys STRATUS AS02, AS07 
 

 DURŲ SANDARA (sudėtis, konstrukcija) 
varčios storis 68 mm 

užpildas Poliuretano puta 
skardos storis 0,7 mm 

padengimo rūšis PVC 
priešįsilaužiminiai kaiščiai 3 vnt. 

durų tarpinės Visu perimetru 
užlaida Visu perimetru 

užlaidos storis 15 mm 
šilumos laidumas 0,8 W/m2K 

varčios aukštis/ durys 
‚9NW‘ 

2038 mm /2100 mm 

stakta (profilis) S80 
 
 VYRIAI 

rūšis Reguliuojami D20 
padengimas chromas 

vyrių kiekis 3 
 
 SPYNOS 

prie rankenos juostinė 3 rakinimo taškų 
 
 PARAMETRAI 
Deklaruojamos durų savybės yra nurodytos ant varčių ir 

jų įpakavimų etikečių. 
Į durų komplektą įeina: 

- durų varčia 
- durų stakta 
- slenkstis Thermo-ALU, h=2/1 cm 
- spyna  
- vyriai 3 vnt. 

 
Produkto sudėtyje nėra pavojingų medžiagų. 

Durys sertifikuotos Čekijoje. 
Galioja eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 030C. 

 
Gamintojas pasilieka teisę keisti produktą be išankstinio perspėjimo. 

 
 
 

HORIZONTALUS PJŪVIS 

RANKENOS ĮDĖJIMO ŠABLONAS 

Durų varčios sudėtis: 
 

1 – poliuretano puta 
2 – klijuotos medienos rėmas 
3 – spynos sutvirtinimo juosta 
4 – apdailinis profilis 
5 – priešįsilaužiminiai kaiščiai 

Staktos plokštelės  
reguliavimas 

Galimybė įdėti 
elektrinę  
sklendę 

JUOSTINĖ  
SPYNA 
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            Užsakomas matmuo / medinė stakta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavadinimas „9NW“ 
Angos matmuo*             A 1020 
Praėjimo matmuo*        B 840 
Vidinis varčios plotis*    C 860 
Išorinis varčios plotis*   D 890 

*pateikti matmenys milimetrais (mm) 

 
 

Durų 68 mm konstrukcija: 
01. Vidinis rėmas (medienos tašas) 
02. Putų poliuretanas 
03. Aliuminio lakštas 
04. Stakta - medinė, dengta aliuminiu. 
05. Durų slenkstis "Thermo - ALU" 

  !     

  !    Dėmesio (perskaitykite prieš montuojant) 
 

 Prieš pradedant montavimą, reikia patikrinti, ar 
varčia atitinka staktą (priešįsilaužiminių kaiščių, 
spynos kaiščių ir spynos liežuvėlio sutapimas su 
jiems skirtomis angomis). Montavimas turi atitikti 
galiojančias statybos normas. Pretenzijos šiuo 
klausimu po durų montažo nepriimamos. 

 

 Įėjimo į pastatą durys privalo būti atsidarančios į 
lauką. Durų montavimas su atidarymu į vidų 
pablogina pagrindines deklaruojamas durų 
charakteristikas (savybes) ir gali būti pretenzijų 
atmetimo priežastimi. 

 

 PVC plėvele padengtų paviršių valymui gali būti 
naudojamos namų valymo priemonės, atskiestos 
vandeniu (draudžiama naudoti abrazyvines 
priemones), nuriebalinimo priemonės, sudėtyje 
turinčios alkoholio ir/arba naftos distiliatų, 
denatūratas. Valoma minkštu audiniu, kruopščiai 
nuplaunant ir nusausinant paviršių. 

 

 Virš lauko durų būtinas stogelis, saugantis duris 
nuo pernelyg didelio karščio ir lietaus. Nesant 
stogeliui, garantinės sąlygos durims NEGALIOJA. 

 

 Varčia ir stakta atitinka garantijos sąlygas, jei durų 
montavimas atliekamas kvalifikuotų statybos 
srities specialistų. 

 

 Reikia kuo greičiau nuimti apsauginę plėvelę nuo 
varčios ir staktos (jei ji užklijuota), kad išvengti 
plėvelės sukibimo su laminatu, veikiant aukštai 
temperatūrai. Plėvelės prilipimo atveju pretenzijos 
nebus priimamos. 

Informacija, susijusi su naudojimo saugumu      !     
 

 Gaminys gali būti naudojamas tik pagal paskirtį. 

 Montuojant privaloma dėvėti apsaugines 
pirštines. 

 Negalima kišti pirštų į visas angas ir judančių 
detalių vietas. 

 Varstant duris, nereikėtų kišti galūnių ar kitų kūno 
dalių tarp staktos ir varčios. 

 

Durų montavimas 

 Pradedant durų montavimą, reikia įstatyti durų 
staktą į angą, išlyginti gulsčiuko pagalba ir 
sumontuoti naudojant varžtus arba montavimo 
kablius, priklausomai nuo sienos tipo (kablių, 
varžtų durų komplekte nėra). 

 Staktos tvirtinimas vykdomas per iš anksto 
paruoštas skyles po dangteliais (spynų/užraktų 
pusėje) ir priešįsilaužiminių kaiščių angas (vyrių 
pusėje). 

 Prieš 
montuojant 
reikia 
pasiruošti 
atitinkamo 
skersmens 
skyles, į 
kurias tilptų 
tvirtinimo 
detalės. 

 

Jeigu durys yra tik su viena išėma raktui, rankenos 
angos vieta nustatoma naudojantis rankenos įdėjimo 
šablonu, atmatuojant tikslius atstumus, kaip parodyta 
paveikslėlyje. 
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