R

enkantis

duris

neapsiriboti

labai

vien

svarbu

išoriniu

jų

vaizdu, ir įsigilinti, ką iš tikrųjų slepia
daugeliu atveju vienoda jų išvaizda.
Svarbiausios durų savybės ir techninės
charakteristikos

yra

nustatomos

specialiose laboratorijose. Čia svarbus
ne vienkartinis savybių tyrimas, o
visa

gamybos

kontrolės

sistema,

užtikrinanti, kad vieną kartą nustatytos
savybės būtų išlaikytos kiekvienose
duryse.
Per ilgus įmonės gyvavimo metus
atlikome aibę bandymų, išsiaiškinome
durų

konstrukcijos

pasiekėme,

kad

subtilybes

mūsų

ir

pagamintos

durys taptų tobulu skydu, ištikimai
sergstinčiu Jūsų namų tvirtovę.

Pažangiausi

įrenginiai,

griežta

gamybos kontrolės sistema ir nuolat
tikrinama durų kokybė leidžia pasiūlyti
Jums geriausių savybių gaminius.

www.door.lt
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Mūsų durų modeliai

S

iekdami patenkinti visus pirkėjų poreikius,
mes siūlome kelis durų modelius, iš kurių
tikrai galėsite išsirinkti tai, ko išties reikia Jūsų
namams. Šiemet savo durų pasiūlą papildėme
visiška naujiena Lietuvoje – išskirtinės kokybės
APSAUGINĖMIS NUO ĮSILAUŽIMO durimis:
SKYDAS Premium, SKYDAS Standart 3,
SKYDAS Standart 2. Šios durys, atitinkančios
aukštus Europos standartus, patikimai sergės
Jūsų būstą ne tik nuo įsilaužimo, bet ir nuo
ugnies bei aplinkinio triukšmo.
Visiems
ieškantiems patikimų lauko durų, galime

pasiūlyti duris SKYDAS 2000, kurios yra
specialiai pritaikytos lauko sąlygoms.
Tvirta lankstyto metalo konstrukcija neleis
šioms durims deformuotis, o profesionalus
apšiltinimas – sulaikys šilumą Jūsų
namuose. Tuo tarpu universalus SKYDAS
Standart modelis puikiai tiks taupiems
žmonėms, ieškantiems patvarių lauko
ar buto durų. Pagalbinėms patalpoms
galime pasiūlyti metalo duris SKYDAS
Metal, kurios gali būti ir priešgaisrinės.

Durų atsparumo klasės įsilaužimui pagal Europos ENV 1627 standartą
Klasė WK

Įsilaužimo tipas

Naudojimas

1

Bazinė apsauga nuo įsilaužimo, panaudojant fizinę jėgą

2

Atsitiktinis įsilaužėlis, naudoja paprastus įrankius

3

Įsilaužėlis papildomai naudoja sunkiuosius įrankius

4

Patyręs įsilaužėlis papildomai naudoja pjovimo ir elektrinius
gręžimo įrankius

Itin aukšta būsto apsauga esant didelei įsilaužimo rizikai

5

Patyrės įsilaužėlis papildomai naudoja elektrinius pjovimo ir
sunkiuosius gręžimo įrankius

____

6

Patyrės įsilaužėlis papildomai naudoja sunkiuosius pjovimo
ir kalimo elektrinius įrankius

____

____
Padidinta apsauga normaliai būsto apsaugai.
Aukšta būsto apsauga, esant padidintai įsilaužimo rizikai

S

iekdami tiksliai išsiaiškinti apsauginių
durų
patvarumą
įsilaužimui,
bandymus privalome atlikti šiam tyrimui
notifikuotose laboratorijose. Kadangi
tokių laboratorijų Lietuvoje nėra, tad
bandymus
atliekame
prestižinėje
Vokietijos IFT Rosenheim mokslinių
tyrimų laboratorijoje. Pasirinkę duris,
išbandytas minėtoje laboratorijoje, būsite
užtikrinti dėl gaminio kokybės, bei savo
būsto apsaugos.
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SKYDAS PREMIUM

S
45 db

EI 45

5

KYDAS PREMIUM – tai labai aukštos
kokybės durys, kurių konstrukcija byloja
apie ypatingą tvirtumą ir atsparumą. Mes
pirmieji Lietuvoje pagaminome ypač saugias
duris, kurias pripažino ir labai gerai įvertino
viena garsiausių IFT ROSENHEIM tyrimų
laboratorija. Šioje laboratorijoje atliktų tyrimų
metu SKYDAS PREMIUM durims buvo
suteikta aukšta 4 saugumo nuo įsilaužimo
klasė WK4 (pagal ENV 1627 standartą), garso
izoliacija – 45dB, atsparumas ugniai – EI45.
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Patikima triguba apsauga!
Konstrukciniai stiprumo ypatumai:

1. Spyną

saugo

2

nepragręžiamos

mangano

5

plokštelės.

2. Pagrindinės

ir

papildomos

spynų

korpusai

įmontuoti apsauginėje plieninėje dėžutėje

3. Padidinto

8. Visą ypač tvirtą durų konstrukciją dengia apdailinės

saugumo vyriai (turintys aukščio

reguliavimo mechanizmus).

4. Vyrių pusėje yra aštuoni 16 mm skersmens rakinimo
taškai (kaiščiai).

5. Spynų pusėje yra 6 rakinimo taškai, ir po 2 nukreiptus

plokštės, kurių spalvą bei raštus galite pasirinkti
patys.

9. Spynos kaiščius nuo pažeidimo dengia ne lakštas, o
15 mm lankstytas varčios profilis.

10.Stakta

į viršų ir į apačią.

6. Varčia

susideda iš kombinuotos konstrukcijos -

grotos, lakštas ir vėl grotos - todėl įveikus išorines
grotas duris dar toliau saugo lakštas ir vidinės
grotos.

7. Dvigubas

lakšto apšildymas: presuotos akmens

vatos sluoksnis po 3cm iš abiejų lakšto pusių. Tai
durims suteikia itin gerą garso bei šilumos izoliaciją
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angoje įtvirtinama kaiščiais (17vnt.),

kurie yra apsaugoti plieninėmis 24mm įvorėmis
Eksploataciniai privalumai:
• Reguliuojami vyriai su atraminiais guoliais.
• Reguliuojama staktos padėtis angoje.
• Spynos gali būti keičiamos neardant durų.
		

SKYDAS STANDART 3

S

kydas Standart 3 – tai durys, kurios
apsaugos nuo įgudusio įsilaužėlio
naudojančio sunkiuosius įsilaužimo įrankius.
Šios durys rekomenduojamos tiek butams, tiek
namams, kuriuose yra padidinta įsilaužimo
rizika. Tai gera apsauga ne tik nuo įsilaužimo,
bet ir nuo triukšmo bei šalčio.
Durys gali būti padengtos įvairiomis apdailos
plokštėmis (MDF, UMIDAX, faneruote,
natūralaus medžio masyvu, LMDP).

Oro garso izoliavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas
Apsaugos nuo įsilaužimo nustatymas

1,3 W (m2-K)
ENV 1627 WK3
3 klasė

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui

5 klasė

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas

C5 klasė

Oro skverbties matavimas

4 klasė

Vandens nepralaidumo nustatymas
Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas
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41 dB

9

6A klasė
4 klasė

Šiam gaminiui bandymai buvo atlikti prestižinėje
Vokietijos IFT Rosenheim mokslinių tyrimų laboratorijoje,
kurioje yra keliami aukščiausi Europos reikalavimai.

SKYDAS STANDART 2

S

KYDAS STANDART 2 iš pirmo žvilgsnio
niekuo nesiskiria nuo paprastų SKYDAS
STANDART durų, tačiau visa jų galia
slypi viduje – durų konstrukcijoje. Šių durų
kaina nėra ženkliai didesnė už standartinių
„šarvuotų“ durų, tačiau jos yra apsauginės
ir priešgaisrinės. IFT ROSENHEIM tyrimų
laboratorijoje joms buvo suteikta 2 saugumo
klasė. Atlikti bandymai rodo, kad SKYDAS

Oro garso izoliavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas
Apsaugos nuo įsilaužimo nustatymas

41 dB
1,3 W (m2-K)
ENV 1627 WK2
2 klasė

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui

5 klasė

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas

C5 klasė

Oro skverbties matavimas

4 klasė

Vandens nepralaidumo nustatymas
Atsparumo ugniai nustatymas
Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas
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STANDART 2 net 45 minutes saugo nuo
ugnies ir atlaiko 1000 ˚C temperatūrą. Tai ypač
aktualu daugiabučiuose namuose, kur gaisras
gali išplisti nuo kaimynų. Be to šios durys gerai
saugo ir nuo dūmų. Dažniausiai SKYDAS
STANDART 2 durys statomos į butus, tačiau
jos visiškai puikiai gali būti naudojamos ir
lauko sąlygomis, naudojant impregnuotos
UMIDAX-HLS plokštės apdailą bei cinkuotą
metalo konstrukciją.

11

6A klasė
EI 45
4 klasė

SKYDAS STANDART

T

ai universalus ir ekonomiškas durų
Skydas modelis. Šios durys - patvarios
lankstytos
metalinės
konstrukcijos,
pasižyminčios gera garso bei šilumos
izoliacija, tiks ir individualiam namui, ir butui.
Gali būti nestandartinės, taip pat vienvėrės
arba dvivėrės bei priešgaisrinės (EI 30/EI
45). Šios durys gali būti padengtos įvairiomis
apdailos plokštėmis (MDF, UMIDAX, faneruote,
natūralaus medžio masyvu, LMDP)

Oro garso izoliavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas

1,3 W (m2-K)

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui

5 klasė

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas

C5 klasė

Oro skverbties matavimas

4 klasė

Vandens nepralaidumo nustatymas
Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas
Atsparumo ugniai nustatymas
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41 dB

13

6A klasė
4 klasė
EI 30/ EI45

SKYDAS 2000

S

KYDAS 2000 yra specialiai
lauko
sąlygoms sukurtos durys. Jos puikiai
tiks nuosaviems namams, kotedžams arba
butams. Jų apdaila gaminama iš aukšta kokybe
pasižyminčios impregnuotos UMIDAX-HLS
plokštės, kuri net po mechaninių pažeidimų
išlieka atspari drėgmei, o aukštos kokybės
dažų spalva neišblunka net po daugelio metų.
Durų stakta bei durų varčios krašto metalinė
konstrukcija taip pat padengta šia plokšte. Tai
kombinuotas metalo ir medžio derinys, kur
metalas suteikia stiprumą, o medis – šalčio
nepralaidumą.

Oro garso izoliavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas

Taip pat SKYDAS 2000 pasižymi labai
geromis garso ir šilumos izoliacijos savybėmis.
SKYDAS 2000 gali būti standartinės vienvėrės
arba dvivėrės.

42 dB
1,2 W (m2-K)

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui

5 klasė

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas

C5 klasė

Oro skverbties matavimas

3 klasė

Vandens nepralaidumo nustatymas
Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas

6A klasė
4 klasė
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SKYDAS STANDART PLIUS

S

KYDAS STANDART PLIUS – tai
patobulinta
SKYDAS
STANDART
durų versija, specialiai
skirta
statyti
triukšmingesnėse laiptinių vietose, netoli
lifto ir pan. Pačios durys vizualiai yra gerokai
storesnės (126mm) ir pasižymi itin aukštu

garso izoliavimo rodikliu Rw = 44 dB, todėl
jos nepraleis iš išorės sklindančio triukšmo
ir garantuos ramybę Jūsų namuose. Šios
durys gali būti padengtos įvairiomis apdailos
plokštėmis (MDF, UMIDAX-HLS, faneruote,
natūralaus medžio masyvu, LMDP).

Oro garso izoliavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas

44 dB
1,1 W (m2-K)

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui

5 klasė

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas

C5 klasė

Oro skverbties matavimas

4 klasė

SKYDAS METAL

Vandens nepralaidumo nustatymas

6A klasė

Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas

4 klasė

S

KYDAS METAL – tai durys su metaline
varčia, skirtos pramoninėms patalpoms,
sandėliams, skydinėms, laiptinėms, bet
taip pat gali būti įstatomos ir nuosavuose
namuose. Papildomai įstačius priešgaisrines
tarpines bei kitus priešgaisrinius elementus
šios durys gali būti ir priešgaisrinės (E 60, EI
45). Išorinė ir vidinė varčios apdaila – plieninis
lakštas dažytas milteliniu būdu. Durims
galima pasirinkti norimą spalvą (RAL paletė),
taip jos nekontrastuos su jūsų namų aplinka.
16
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Papildomas unikalus saugumo
įrenginys

S

iekdami vis didesnio durų saugumo, mes
sukūrėme ir užpatentavome (2002-08-26)
durų apsaugos įrenginį, kuris leidžia saugiai
praverti duris ir apsaugo nuo nepageidaujamo
įsiveržimo vidun.
Pasaulyje yra žinoma daug durų apsaugos
įrenginių, kurie leidžia saugiai praverti duris.
Vienas populiariausių - durų grandinė, kurios
vienas galas yra pritvirtintas prie durų varčios,
o antrasis tvirtinamas prie staktos. Tačiau
tokie grandininiai durų apsaugos įrenginiai

Metalinės durų staktos ir varčios dažymo
galimybės

ar sklendės yra matomi ir lengvai prieinami iš
išorės. Kai durys yra pravertos, tokią grandinę
galima bandyti nutraukti, nukirpti ar kitaip
įveikti tokią akivaizdžiai matomą apsaugą. Be
to, panašios konstrukcijos įrenginiai gadina
bendrą durų vaizdą.
Atsižvelgdami į šiuos trūkumus mes sukūrėme
tobulesnį tokios apsaugos mechanizmą.
Mūsų siūlomas durų apsaugos įrenginys
yra durų varčios vidinėje ertmėje, todėl yra
nematomas. Durų varčia sujungiama su
durų stakta ne grandine, bet metalo strypais,
įeinančiais į atitinkamas išpjovas durų staktos
viršuje ir apačioje. Tai žymiai sustiprina durų
atsparumą išorinėms jėgoms, jei bandoma
jėga atidaryti pravertas duris.
VGTU Statinių konstrukcijų ir medžiagų
mokslo laboratorijoje atlikti durų apsaugos
įrenginio laužymo bandymai parodė, kad
metaliniai strypai pradeda deformuotis tik
tada, kai pastovi apkrova ties spynomis viršija
530 kg.

Metalo konstrukcijos gamybos procesas

K

okybiškai
metalinei
konstrukcijai
pagaminti reikalinga kompiuterinė
įranga ir žinios.
Mūsų programinės koordinatinės staklės
kerpa plieno lakštą 0,1 mm tikslumu. Tokiu
tikslumu apdorojant plieno lakštą pasiekiama
aukšta durų sudedamųjų dalių kokybė. 130
tonų jėgą sukeliantis programinis lenkimo
presas tiksliai išlanksto plieninių durų dalis.
Nedeformuojantis konstrukcijos programinis
taškinis suvirinimo prietaisas puikiai virina net
6 mm storio plieną.

Pastaba: čia atspausdintos spalvos gali neatitikti originalių RAL katalogo spalvų, todėl rinkdamiesi spalvą, naudokite tik originalų
RAL katalogą.

Durų apdaila

I

šorės įėjimo durims keliama daugybė
aukštų reikalavimų, bet greta atsparumo
ir saugumo garantijos visi mes norime, kad
durys būtų estetiškai gražios ir išlaikytų gerą
išvaizdą net ir po daugelio metų. Siekdami
aukščiausios kokybės, laukujų durų apdailai
mes naudojame vandeniui atsparią UMIDAXHLS medžio plaušų plokštę, kurią patys
dar papildomai impregnuojame. Net po
mechaninių pažeidimų ši plokštė išlieka

Durų frezų galimybės

Visą metalinę durų konstrukciją mes
dažome milteliniais dažais, kurie skirti ypač
ilgalaikiam metalo paviršiaus apsaugojimui
ir dekoravimui. Iš anksto įelektrinti sausi dažų
milteliai užpurškiami ant dažomo gaminio,
todėl puikiai padengia paviršių ir ant jo
laikosi. Po to durys patalpinamos į krosnį, kur
180-200ºC temperatūroje milteliai ima lydytis,
kokybiškai padengdami durų paviršių. Taip
gaunamas idealiai tolygus dangos storis,
kuris yra gerokai ilgaamžiškesnis negu dažant
įprastu būdu.
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apsaugota nuo drėgmės, o aukštos kokybės
dažų spalva neišblunka praėjus net daugybei
metų.
Papildoma apdailos galimybė – itin platus
durų frezų ir raižinių pasirinkimas. Pasirinkus
jums patikusį raižinį ir labiausiai derančią RAL
paletės spalvą, tikrai nesunkiai priderinsite
duris prie savo aplinkos, paversdami jas
įspūdingu ir stilingu savo namų akcentu.

Siūlomi mūsų durų raižiniai

Durų apdailos UMIDAX-HLS dažymas

Pastaba: čia atspausdintos spalvos gali neatitikti originalių RAL katalogo spalvų, todėl rinkdamiesi spalvą, naudokite tik originalų
RAL katalogą.

Siūlomos PVC plėvelės spalvos
Classic 1

Classic 2

Classic 3

Classic 4

Classic 5

Classic 6

Classic 7

Classic 8

Elegant 1

Elegant 2

Elegant 3

Elegant 4

Elegant 5

Elegant 6

Elegant 7

Elegant 8

Elegant 9

Elegant 10

Elegant 11

Elegant 12

Elegant 13

Elegant 14

Elegant 15

Elegant 16

Elegant 17

Elegant 19

Elegant 20

Elegant 21

Pastaba: čia atspausdintos spalvos gali neatitikti originalių PVC katalogo spalvų, todėl rinkdamiesi spalvą, naudokite tik originalų
PVC katalogą.
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Visos autorinės teisės priklauso UAB „Plieninis skydas". Griežtai draudžiama be UAB „Plieninis skydas" leidimo atgaminti šiame leidinyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją
bet kokia forma ar būdu, išleisti, viešai skelbti, versti, adaptuoti ar kitaip perdirbti informaciją, platinti originalą ar kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar
kitaip perduodant nuosavybėn arba juos valdyti.

UAB „Plieninis skydas“
Pardavimų skyrius
Kalvarijų g. 77, Vilnius
Tel. 8 (5) 2326647
Fax. 8 (5) 2325741
El. p. info@door.lt;
marketing@door.lt
www.door.lt

