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ENDURO (vienkryptė)

NA
UJ

NA

IEN
A

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

bukas [B136]

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

kedras forte
[B402]

combria [B402]

ENDURO (dvikryptė)

RELJEFINĖ

ąžuolas verade
[B440]

kaštonas [B288]

guoba [B373]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

šviesintas ąžuolas
[NDBI]

natūrali ĄŽUOLO faneruotė

rustical [NDRU]

tikmedis [NDTE]

riešutas [NDOR]
NAUJIENA

natūralus ąžuolas
[NDLA]

lindo (baltas)
[B134]

lakuotas paviršius – TOPCOAT

wenge
[NWLA]

lakas baltas su struktūra
(su matomu sluoksniu)

lakas baltas glotnus
(be matomo sluoksnio)

bukas natūralus
[NBLA]

badi [NBBA]

kalvadosas [NBCA]

konjakas [NBCO]

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

baltas
[B490]

laminatas ECO-FORNIR

riešutas duro
[B473]

boliviškas
amerikietiškas
riešutmedis [NOAM] riešutmedis [NOBO]

vyšnia solido
[B475]

pilkas
[B491]
laminatas CPL tipo

INVADO DEKORO PALETĖ

plėvelė ENDURO

Lakuotas paviršius – TOPCOAT (emalė)
lakas baltas glotnus (be matomo sluoksnio),
lakas baltas su struktūra (su matomu sluoksniu).
Atsparumo klasė:

bukas, ąžuolas, alksnis, vyšnia, riešutas,
perlinis ąžuolas, vyšnia santiago, coimbra,
akacija, juodmedis, kaštonas, guoba, tikmedis.
Atsparumo klasė:

Plėvelė RELJEFINĖ

NATŪRALI faneruotė
rustical, ąžuolas natūralus, tikmedis, riešutas,
bukas natūralus, badi, kalvadosas, konjakas,
amerikietiškas riešutmedis; boliviškas riešutmedis.
Atsparumo klasė:

ąžuolas verade, auksinis ąžuolas,
riešutas melunga, uosis pilkai-auksinis.
Atsparumo klasė:

Laminatas ECO-FORNIR tipo (CLPL)

MODIFIKUOTA faneruotė
šviesintas ąžuolas, wenge.
Atsparumo klasė:

INVADO PLĖVELIŲ ATSPARUMO KLASIFIKACIJA
padengimo klasė

Atsparumo klasė:
laminatas CPL tipo

paskirtis

INVADO durims nenaudojama

INVADO durims nenaudojama

Aukštos kokybės plėvelė/faneruotė labai gerai perteikianti
natūralaus medžio faktūrą.
Pasižymi puikia atsparumo klase.

Plačios paskirties pastatai ir gyvenamosios
patalpos

Ilgaamžė plėvelė/faneruotė su labai aukštais estetiniais
parametrais.
Natūrali, ekologiška faneruotė
Šiuolaikinių spalvų aukštos kokybės plėvelės/faneruotės,
turinčios labai aukštus atsparumo parametrus.

Viešbučiai, biurai, visuomeniniai pastatai

Plėvelė/faneruotė, turinti TOP1 estetinius parametrus,
tačiau turinčios aukščiausią atsparumo klasę.

Dėl unikalaus natūralios faneruotės pobūdžio, gali būti faneruotės atspalvių ir struktūros skirtumų. Modifikuotoje
faneruotėje gali jaustis sujungimai.

2

A

natūrali BUKO faneruotė

natūrali RIEŠUTO faneruotė

naudojimo intensyvumas

IEN

tikmedis [B371]

MODIFIKUOTA faneruotė

auksinis ąžuolas
[B441]

UJ

INVADO TECHNOLOGIJA:

INVADO DURŲ KOLEKCIJA

3

5
4

Domino 1

Domino 2

Domino 4

Domino 5

Domino 6

Domino 7

Domino 8

Domino 11

Domino 12

Domino 13

Domino 14

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Domino 3

Domino 4

Domino 10

Domino 9

FANERUOTŲ IR LAMINUOTŲ MODULINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl

GALIMI DEKORAI:
E

plėvelė RELJEFINĖ

Plėvelė ENDURO
KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

combria [B402]

MODIFIKUOTA faneruotė

šviesintas ąžuolas
[NDBI]

wenge
[NWLA]

juodmedis [B406]

ąžuolas verade
[B440]

auksinis ąžuolas
[B441]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

natūrali RIEŠUTO faneruotė

natūrali ĄŽUOLO faneruotė

rustical [NDRU]

tikmedis [NDTE]

riešutas [NDOR]

natūralus ąžuolas
[NDLA]

NAUJIENA

NAUJIENA

boliviškas
amerikietiškas
riešutmedis [NOAM] riešutmedis [NOBO]

FANERUOTĖ-ECO
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

baltas
[B490]

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: modulinėse duryse blizgi

satinato

FANERUOTŲ IR LAMINUOTŲ MODULINIŲ DOMINO VARČIŲ KONSTRUKCIJA:

DOMINO 8 varčiose plonos apdailos juostelės aprėmina stiklus,
sutrumpinta
vienvėrių
dvivėrių

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,
įsukami vyriai su 3-D reguliavimu, standartinis raktas,
cilindras (baltas cinkas), 2 vyriai montuojami „60“- „80“
varčioms, 3 vyriai - „90“, „100“varčioms,

ventiliacinis plyšys
be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011
*įmanoma tik beužlaidėms durų varčioms
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

profilinio cilindro šerdis 31/36

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA BEUŽLAIDINĖMS DURIMS:
Stakta yra skirta varčioms be užlaidos. Apvadai jungiami stačiu kampu. Skirta tik faneruotoms durims.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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6

www.invado.pl

D’Artagnan TONDO

D’Artagnan RIGA

D’Artagnan PLUS

D’Artagnan SOLEI

D’Artagnan INTERO

D’Artagnan 1

FANERUOTŲ IR LAMINUOTŲ MODULINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

D’Artagnan

D’Artagnan 1

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO

Plėvelė RELJEFINĖ

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

combria [B402]

akacija [B405]

juodmedis [B406]

šviesintas ąžuolas
[NDBI]

auksinis ąžuolas
[B441]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

natūrali ĄŽUOLO faneruotė

MODIFIKUOTA faneruotė

wenge
[NWLA]

ąžuolas verade
[B440]

rustical [NDRU]

tikmedis [NDTE]

kalvadosas [NBCA]

konjakas [NBCO]

natūrali RIEŠUTO faneruotė

riešutas [NDOR]

boliviškas
amerikietiškas
riešutmedis [NOAM] riešutmedis [NOBO]

natūralus ąžuolas

natūrali BUKO faneruotė

bukas natūralus
[NBLA]
EF

badi [NBBA]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: matinė stiklo pusė (graviruota) yra vyrių pusėje.
satinato
(standartas)

master carre

i

permatomas

FANERUOTŲ IR LAMINUOTŲ MODULINIŲ D'ARTAGNAN VARČIŲ KONSTRUKCIJA:
•
•
•

rėmas pagamintas iš klijuotos medienos, dengtos MDF ir HDF plokšte, laminuotas
dirbtine plėvele (ENDURO/RELJEFINĖ/ECO-FANERUOTĖ) ir natūralia plėvele,
(natūrali arba modifikuota faneruotė),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „100“*,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“**.
*faneruotė nuo „60“ iki „90“

** faneruotė nuo „120“ iki „180“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai su 3-D reguliavimu (baltas cinkas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
3 vyriai montuojami „90“, „100“ varčioms,
varčių intarpai užpildomi 10 mm plokštėmis
arba 6 mm stiklu,
vyrių dangteliai įsukamiems vyriams su 3-D
reguliavimu (pasirinktinai žalvaris arba chromas).

•
•
•

be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

ventiliacinis plyšys

i

profilinio cilindro šerdis 31/36

50 - 51

GALIMOS STAKTOS:

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA BEUŽLAIDINĖMS DURIMS:
Stakta yra skirta varčioms be užlaidos. Apvadai jungiami stačiu kampu. Skirta tik faneruotoms durims.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49

www.invado.pl
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LAMINUOTŲ MODULINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

NEW
NAUJIENA

Bianco 1

Bianco

8

Bianco 7

Bianco 6

Bianco 5

Bianco 4

Bianco 3

Bianco 2

Bianco 1

Bianco 1

GALIMI DEKORAI:
EF

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

balta
[B490]

GALIMI STIKLAI:

i

PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.
satinato

LAMINUOTŲ MODULINIŲ BIANCO VARČIŲ KONSTUKCIJA:
•
•
•
•

rėmas pagamintas iš aukštos kokybės MDF plokštės, laminuotas dirbtine
plėvele (ECO-FANERUOTĖ)
varčia gali būti patrumpinta iki 40 mm (išskyrus durų varčias su ventiliacija)
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „100“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos

ventiliacinis plyšys

ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

• įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkavimas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
• 3 vyriai montuojami „90“, „100“ varčioms,
• varčių intarpai užpildomi 4 mm stiklu
ir/arba 10 mm plokštėmis,
• vyrių dangteliai įsukamiems vyriams su 3-D
regulaicija (pasirinktinai žalvaris arba chromas).

be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011

profilinio cilindro šerdis 31/36
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49

www.invado.pl
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LAMINUOTŲ MODULINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Richelieu

Richelieu 1

10

Richelieu 2

www.invado.pl

Richelieu 2

Richelieu 1

Richelieu 1

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO

Plėvelė RELJEFINĖ

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

combria [B402]
EF

akacija [B405]

juodmedis [B406]

ąžuolas verade
[B440]

auksinis ąžuolas
[B441]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ STIKLĄ:

GALIMI STIKLAI:

fiore
fiore

satinato
(standartas)

i

PASTABA: matinė pusė (su piešiniu) yra vyrių pusėje.
RICHELIEU:

LAMINUOTŲ MODULINIŲ RICHELIEU VARČIŲ KONSTUKCIJA:
•
•
•

rėmas iš aukštos kokybės klijuotos medienos, dengtos HDF plokšte
ir/arba užpildytas drožlių plokšte, laminuotas dirbtine plėvele
(ENDURO/RELJEFINĖ/ ECO-FANERUOTĖ),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „100“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms, 3 vyriai –
„90“, „100“ varčioms,
vyrių dangteliai įsukamiems vyriams su 3-D
reguliacija (pasirinktinai žalvaris arba chromas),
varčių intarpai užpildomi 6 mm stiklu.

•
•

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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LAMINUOTŲ MODULINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Malawi

12

www.invado.pl

Malawi 6

Malawi 5

Malawi 4

Malawi 3

Malawi 2

Malawi 1

Malawi 1

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO

Plėvelė RELJEFINĖ

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

combria [B402]
EF

akacija [B405]

juodmedis [B406]

ąžuolas verade
[B440]

auksinis ąžuolas
[B441]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

NAUJIENA

baltas
[B490]

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato
(standartas)

LAMINUOTŲ MODULINIŲ MALAWI VARČIŲ KONSTUKCIJA:
•
•
•
•
•

rėmas pagamintas iš aukštos kokybės MDF plokštės, laminuotas dirbtine
plėvele (ENDURO/FELJEFINĖ/ECO-FANERUOTĖ)
varčiose plonos apdailos juostelės aprėmina stiklus ir plokštės intarpą
varčia gali būti sužeminta iki 40 mm (išskyrus durų varčias su ventiliacija)
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „100“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

•

ventiliacinis plyšys

•
•
•

72 mm atstumas tarp rakto ir rankenos centrų,
WC užrakto arba profilinio cilindro,
įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkavimas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
3 vyriai montuojami „90“, „100“ varčioms,
vyrių dangteliai įsukamiems vyriams (pasirinktinai
žalvaris arba chromas),
varčių intarpai užpildomi 10 mm plokštėmis ir/arba
4 mm stiklu.
Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011

be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinis cilindras 31/36

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Gwinea 7

Gwinea 6

Gwinea 5

Gwinea 4

Gwinea 3

Gwinea 2

Gwinea 1

Gwinea 5

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO

Plėvelė RELJEFINĖ

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

combria [B402]
EF

akacija [B405]

juodmedis [B406]

ąžuolas verade
[B440]

auksinis ąžuolas
[B441]

riešutas melunga
[B439]

uosis pilkai-auksinis
[B438]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

NAUJIENA

baltas
[B490]

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato
(standartas)

LAMINUOTŲ MODULINIŲ GWINEA VARČIŲ KONSTUKCIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
• spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

• įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkavimas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
3 vyriai montuojami „90“, „100“ varčioms,
• vyrių dangteliai įsukamiems vyriams (pasirinktinai
žalvaris arba chromas),
• varčių intarpai užpildomi 10 mm plokštėmis ir/arba
4 mm stiklu.

ventiliacinis plyšys
be skylės raktui
"100" pločio varčia
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

profilinio cilindro šerdis 31/36

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Aramis 5

Aramis 4

Aramis 3

Aramis 2

Aramis 1

Aramis 1

GALIMI DEKORAI:
natūrali BUKO faneruotė

natūrali ĄŽUOLO faneruotė

rustical [NDRU]

tikmedis [NDTE]

riešutas [NDOR]

natūralus ąžuolas
[NDLA]

bukas natūralus
[NBLA]

badi [NBBA]

kalvadosas [NBCA]

konjakas [NBCO]

GALIMI STIKLAI:
i
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.
šinšila

ruda šinšila

šlifuotas krištolas*

satinato

master carre

*šlifuoto krištolo galimi trys variantai:
skaidrus, matinis, dūminis.

PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ STIKLĄ:
master carre arba satinato
ruda šinšila
satinato
šlifuotas krištolas

FANERUOTŲ MODULINIŲ ARAMIS VARČIŲ KONSTUKCIJA:
•
•
•
•

rėmas faneruotuose durų varčiose pagamintas iš klijuotos medienos,
dengtos MDF ir HDF plokšte,
varčia gali būti sužeminta iki 40 mm. (išskyrus durų varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „90“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „180“.

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkavimas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
3 vyriai – „90“ ir „100“ varčioms,
vyrių dangteliai įsukamiems vyriams su 3-D
reguliacija (pasirinktinai žalvaris arba chromas),
varčių intarpai užpildomi 18 mm MDF plokštėmis
ir/arba 4 mm stiklu.

•
•

be skylės raktui
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

ventiliacinis plyšys

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Portos 3

Portos 2

Portos 1

Atos 3

Atos 2

Atos 1

Portos 3

GALIMI DEKORAI:
natūrali ĄŽUOLO faneruotė

rustical [NDRU]

tikmedis [NDTE]

riešutas [NDOR]

natūralus ąžuolas
[NDLA]

GALIMI STIKLAI:
i

PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.
šinšila

ruda šinšila

šlifuotas krištolas*

satinato

*šlifuoto krištolo galimi trys variantai:
skaidrus, matinis, dūminis.

PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ STIKLĄ:
satinato
bronzinė šinšila
šlifuotas krištolas

FANERUOTŲ MODULINIŲ ATOS IR PORTOS VARČIŲ KONSTUKCIJA:

•
•
•

rėmas faneruotuose durų varčiose pagamintas iš klijuotos medienos,
dengtos MDF ir HDF plokšte,
varčia gali būti sužeminta iki 40 mm (išskyrus durų varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „90“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „180“.

Faneruotų durų
ATOS ir PORTOS
varčios pjūvis

•

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

•

ventiliacinis plyšys

•
•
•

72 mm atstumas tarp rakto ir rankenos centrų,
WC užrakto arba profilinio cilindro,
įsukami vyriai su 3-D reguliacija (baltas cinkavimas),
2 vyriai montuojami „60“ – „80“ varčioms,
3 vyriai – „90“ varčioms,
vyrių dangteliai įsukamiems vyriams su 3-D
reguliacija (pasirinktinai žalvaris arba chromas),
varčių intarpai užpildomi 18 mm MDF plokštėmis
ir/arba 4 mm stiklu.

apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-7089/2011
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

be skylės raktui

i
50 - 51

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Tivoli . Novara . Donna . Passo

NOVARA KONSTRUKCIJA
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Tivoli 2

Tivoli 3

Novara 1

Novara 2

Novara 3

Donna 2

Donna 3

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Donna 1

Tivoli 1

TIVOLI KONSTRUKCIJA

www.invado.pl

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENA

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

DO
KOLWYCZERPANIA
PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

akacija [B405]
EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato (standartas)

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
stabilizuotas užpildas „korys“ arba palengvinta plokštė,
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip durų varčia,
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „110“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

•

ventiliacinis plyšys

•

72 mm atstumas tarp rakto ir rankenos centrų,
WC užrakto arba profilinio cilindro,
įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

„korys“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palengvinta plokštė

LAMINUOTŲ TIVOLI IR NOVARA VARČIŲ KONSTUKCIJA:

be skylės raktui
"100" ir "110" pločio varčia"
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-6702/2005

kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Genua

Genua 2
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Genua 3

Genua 2

Genua 1

Genua 3

GALIMI DEKORAI:
Plėvelė ENDURO

E

NAUJIENANEW

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

DO
KOLWYCZERPANIA
PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

akacija [B405]
EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato
(standartas)

LAMINUOTŲ GENUA VARČIŲ KONSTUKCIJA:

•
•

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
stabilizuotas užpildas „korys“ arba palengvinta plokštė,
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip durų varčia,
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų
varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „110“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

i
50 - 51

ventiliacinis plyšys
be skylės raktui
"100" ir "110" pločio varčia"
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-6702/2005
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

„korys“

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

Palengvinta plokštė

•
•
•
•
•
•
•
•

kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)
be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinis cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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Lido 4

Lido 5

NAUJIENA

NAUJIENA

Lido 3

Lido 2

Lido 1

Lido 3

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENANEW

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

DO
KOLWYCZERPANIA
PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

akacija [B405]
EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

LAMINUOTŲ GENUA VARČIŲ KONSTUKCIJA:

•
•

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
palengvintos plokštės užpildas,
ALU juostelės plotis – 8 mm
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų
varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki „110“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

Palengvinta plokštė

•
•
•
•
•
•
•
•

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

ventiliacinis plyšys
be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-6702/2005

be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

PRIEINAMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.

Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49

25

LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Virgo . Gemini

26
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Gemini 3

Gemini 2

Gemini 1

Virgo 3

Virgo 2

Virgo 1

Virgo 1

GALIMI DEKORAI:
Plėvelė
vienkryptė

E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte [B402]

kaštonas [B288]

guoba [B373]

tikmedis [B371]

Plėvelė
dvikryptė

bukas [B136]
KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato
(standartas)

•
•

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
stabilizuotas užpildas „korys“ arba palengvinta plokštė,
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip durų varčia,
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų
varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“, „70“, „80“,„90“, „100“*, „110“*
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“*.

„korys“

•
•
•
•
•
•
•
•

Palengvinta plokštė

LAMINUOTŲ VIRGO IR GEMINI VARČIŲ KONSTUKCIJA:

*išskyrus durų varčias su dvikrypte plėvele guoba ir tikmedis

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

ventiliacinis plyšys
be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"
apvalios metalinės vėdinimo angos (chromas, žalvaris)

TechninisPatvirtinimas ITB AT-15-6702/2005
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

kvadratinės metalinės vėdinimo angos (chromas, nikelis)

i
50 - 51

be užlaidos (stumdomoms sistemoms)
dvivėrės varčios
profilinio cilindro šerdis 31/36

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49

27

LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Aquarius . Libra . Taurus . Sagittarius

*Taurus galimas tik su
dvikrypte plėvele

28
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Aquarius 1

Aquarius 2

Sagittarius 2

Sagittarius 3

Sagittarius 1

Taurus*

Libra

Aquarius 1

GALIMI DEKORAI:
Plėvelė
vienkryptė

E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]
Plėvelė
dvikryptė

bukas [B136]
KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte [B402]

kaštonas [B288]

guoba [B373]

tikmedis [B371]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

satinato
(standartas)

•
•

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
stabilizuotas užpildas „korys“ arba palengvinta plokštė,
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip durų varčia,
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų
varčias su ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“, „70“, „80“,„90“, „100“*, „110“*
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“*.

„korys“

•
•
•
•
•
•
•
•

Palengvinta plokštė

LAMINUOTŲ AQUARIUS, LIBRA, TAURUS IR SAGITTARIUS VARČIŲ KONSTUKCIJA:

*išskyrus durų varčias su dvikrypte plėvele guoba ir tikmedis

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

palengvintos plokštės užpildas
ventiliacinė išpjova
papildomas vyris "60" - "80" pločio varčioms
varčios be užlaidos skirtos stumdomoms sistemoms

Techninis patvirtinimas ITB AT-15-6702/2005

dvivėrės varčios
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

PVC ventiliacijos angos
profilinio cilindro šerdis 31/36
varčios be artmės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"
vyrių dangteliai

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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30

Torino 2

Torino 3

Torino 4

Torino 5

Torino 6

Merano 1

Merano 2

Merano 3

Merano 4

Merano 5

Torino 1

LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Torino . Merano

Torino 6

www.invado.pl

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENANEW

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

DO
KOLWYCZERPANIA
PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

akacija [B405]
EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
master carre arba satinato MERANO durų varčioje
master carre arba satinato TORINO durų varčioje
Šinšila
(standartas)

satinato

master carre
PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.

i

•
•

rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
stabilizuotas užpildas „korys“ arba palengvinta plokštė,
rėmas su užpildu iš abiejų pusių laminuotas HDF plokšte,
varčia dengta dirbtine plėvele (ENDURO/ECO-FANERUOTĖ),
stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip durų varčia,
šoninės ir viršutinės briaunos laminuotos,
vertikalios durų varčių briaunos yra užapvalintos,
varčia gali būti sužeminta iki 50 mm (išskyrus durų varčias su
ventiliacija),
viengubų varčių galimas plotis nuo „60“ iki 110“,
dvigubų varčių galimas plotis nuo „120“ iki „200“.

Palengvinta plokštė

•
•
•
•
•
•
•
•

„korys“

LAMINUOTŲ TORINO IR MERANO VARČIŲ KONSTUKCIJA:

GALIMI PRIEDAI:

STANDARTINĖ ĮRANGA:
•

spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

•

įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90“ – „110“ varčioms), spalva – cinko balta.

palengvintos plokštės užpildas
ventiliacinė išpjova
papildomas vyris "60" - "80" pločio varčioms
varčios be užlaidos skirtos stumdomoms sistemoms

Techninis Patvirtinimas ITB AT -15-6702/2005

dvivėrės varčios
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

PVC ventiliacijos angos
profilinio cilindro šerdis 31/36
varčios be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"

GALIMOS STAKTOS:

vyrių dangteliai

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Perugia . Modena . Verona
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Perugia 2

Perugia 3

Verona 1

Verona 2

Modena 3

Modena 2

Modena 1

Perugia 1

Perugia 1

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENANEW

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

DO
KOLWYCZERPANIA
PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

akacija [B405]
EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA

NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA

NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
satinato durų varčiose MODENA IR VERONA
Šinšila
(standartas*)

PASTABA: blizgi stiklo pusė yra vyrių pusėje.
* standartas durų varčiose Modena ir Verona
** standartas durų varčiose Perugia

satinato
(standartas**)

„korys“

• remas pagamintas iš MDF plokštes,
• stabilizuotas užpildas „korys" arba palengvinta plokšte,
• remas su užpildu iš abieju pusiu laminuotas HDF plokšte,
• varcia dengta dirbtine plevele (ENDURO/ECO-FANERUOTE),
• stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip duru varcia,
• šonines ir viršutines briaunos laminuotos,
• vertikalios duru varciu briaunos yra užapvalintos,
• varcia gali buti sužeminta iki 50 mm (išskyrus duru varcias su ventiliacija),
• viengubu varciu galimas plotis nuo „60" iki 110",
• dvigubu varciu galimas plotis nuo „120" iki „200".

Palengvinta plokštė

LAMINUOTŲ PERUGIA, MODENA IR VERONA VARČIŲ KONSTUKCIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

• įsukami vyriai – 2 vnt. (3 vyriai montuojami
„90" – „110" varcioms), spalva – cinko balta.

palengvintos plokštės užpildas
ventiliacinė išpjova
papildomas vyris "60" - "80" pločio varčioms
varčios be užlaidos skirtos stumdomoms sistemoms
dvivėrės varčios

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

PVC ventiliacijos angos
profilinio cilindro šerdis 31/36
varčios be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"

GALIMOS STAKTOS:

vyrių dangteliai

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Dolce . Nida . Classic

34
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Dolce 3
Classic 2
NAUJIENA

Dolce 2
Classic 1
NAUJIENA

Nida 3

Nida 2

Nida 1

Dolce 1

Dolce 2

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENANEW

EW
EW

bukas [B136]

N
EEN
WW

N
A
UJ
IE
N
A

lindo [B134]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

PASTABA: spalvos akacija, juodmedis, kedras forte negalimos duru varcioms
Norma Decor 2 ir Norma Decor 3.
*spalva „lindo“ taikoma NORMA DECOR kolekcijai

ECO-FANERUOTE
NAUJIENA
NEW
NEW

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo puse yra vyriu puseje
*standartas Nida, Classic varčiose
** standartas Dolce varčiose
šinšila (standartas)* satinato (standartas)**

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos

palengvintos plokštės užpildas

ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

„korys“

• remas pagamintas iš MDF plokštes,
• stabilizuotas užpildas „korys" arba palengvinta plokšte,
• remas su užpildu iš abieju pusiu laminuotas HDF plokšte,
• varcia dengta dirbtine plevele (ENDURO/ECO-FANERUOTE),
• stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip duru varcia,
• šonines ir viršutines briaunos laminuotos,
• vertikalios duru varciu briaunos yra užapvalintos,
• varcia gali buti sužeminta iki 50 mm (išskyrus duru varcias su ventiliacija),
• viengubu varciu galimas plotis nuo „60" iki 110",
• dvigubu varciu galimas plotis nuo „120" iki „200".

Palengvinta plokštė

LAMINUOTU DOLCE, NIDA IR CLASSIC VARCIU KONSTUKCIJA:

ventiliacinė išpjova

• įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90" – „110" varcioms), spalva – cinko balta.

papildomas vyris "60" - "80" pločio varčioms
varčios be užlaidos skirtos stumdomoms sistemoms

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

dvivėrės varčios
PVC ventiliacijos angos
profilinio cilindro šerdis 31/36
varčios be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"
vyrių dangteliai

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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NAUJIENA

Norma Decor 6

Norma Decor 5

Norma Decor 4

Norma Decor 3

Norma Decor 2

Norma Decor 1

LAMINUOTŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Norma Decor

GALIMI DEKORAI:
E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENANEW

EW
EW

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

bukas [B136]
UJ
IE
N
A

N
EEN
WW

N
A

lindo [B134]

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

Spalvos akacija, juodmedis, kedras forte negalimos varčioms
Norma Decor 2 ir Norma Decor 3

ECO-FANERUOTE
NAUJIENA
NEW
NEW

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW

pilkas
[B491]

GALIMI STIKLAI:
PASTABA: blizgi stiklo puse yra vyriu puseje
*standartas Norma Decor varčiose
** standartas DOLCE varčiose
šinšila (standartas)* satinato (standartas)**

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• spynos mechanizmas - 72 mm atstumas tarp rankenos
ir paprasto rakto, WC užrakto, cilindro centrų,

palengvintos plokštės užpildas

• įsukami vyriai – 2 vnt.( 3 vyriai montuojami
„90" – „110" varcioms), spalva – cinko balta.

„korys“

• remas pagamintas iš MDF plokštes,
• stabilizuotas užpildas „korys" arba palengvinta plokšte,
• remas su užpildu iš abieju pusiu laminuotas HDF plokšte,
• varcia dengta dirbtine plevele (ENDURO/ECO-FANERUOTE),
• stiklo apvadai pagaminti tokios pat spalvos, kaip duru varcia,
• šonines ir viršutines briaunos laminuotos,
• vertikalios duru varciu briaunos yra užapvalintos,
• varcia gali buti sužeminta iki 50 mm (išskyrus duru varcias su ventiliacija),
• viengubu varciu galimas plotis nuo „60" iki 110",
• dvigubu varciu galimas plotis nuo „120" iki „200".

Palengvinta plokštė

LAMINUOTU DOLCE IR NORMA DECOR VARCIU KONSTUKCIJA:

ventiliacinė išpjova
papildomas vyris "60" - "80" pločio varčioms
varčios be užlaidos skirtos stumdomoms sistemoms

Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

dvivėrės varčios
PVC ventiliacijos angos
profilinio cilindro šerdis 31/36
varčios be skylės raktui
“100" ir "110" pločio varčia"

GALIMOS STAKTOS:

vyrių dangteliai

STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49
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STIKLINIŲ DURŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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STIKLNIŲ DURŲ VARČIŲ AMBER KONSTRUKCIJA:
•
•
•
•
•

STIKLAS: grūdintas, 8 mm storio,
varčios plotis: 60, 70, 80, 90,
standartinė arba reguliuojama stakta su dviem vyriais,
stiklo varčia turi būti užsakoma kartu su stakta,
matinė stiklo pusė yra vyrių pusėje.

STIKLINIŲ DURŲ
„60”
VARČIŲ MATMENYS (mm)

„70”

„80”

„90”

varčios plotis

617

717

817

917

varčios aukštis

2027

2027

2027

2027

STIKLINIŲ DURŲ PRIEDAI:

RANKENA V6000 INX: paprasta ir apvali
V 6000 INX durų rankena, paprasta arba padidinto
saugumo + spyna be užrakto + vyriai + vyrių dangteliai

NAUJIENA
spyna V6000 INX paprasta

V 6000 INX durų rankena, paprasta arba padidinto
saugumo + spyna + vyriai + vyrių dangteliai
V 6000 INX durų rankena, paprasta arba padidinto
saugumo + WC užraktas + vyriai + vyrių dangteliai

NAUJIENA
spyna V6000 INX apvali

RANKENA METALGLASS
durų rankena + spyna be užrakto + vyriai +
vyrių dangteliai
spyna METALGLAS V -100
su rankena ASTORIA

spyna su
rankena INVADO

durų rankena + spyna + vyriai + vyrių
dangteliai
durų rankena + WC užraktas + vyriai +
vyrių dangteliai

RANKENA INVADO
INVADO durų rankena – R + spyna
be užrakto + vyriai + vyrių dangteliai

vyris METALGLAS v -100

INVADO durų rankena – R + spyna
+ vyriai + vyrių dangteliai
INVADO durų rankena – R + WC
užraktas + vyriai + vyrių dangteliai

Įranga INVADO ir METALGLASS
galimi nikelio spalvos

i

Įranga V 6000 INX V6000INX priedai
galimi nerūdijančio plieno spalvos

GALIMOS STAKTOS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
REGULIUOJAMA STAKTA
Tai U tipo stakta, kurios privalumas yra galimybė ją pritaikyti bet kokio storio sienai. Dėl šiuolaikiškos
konstrukcijos, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
Detalesnė informacija apie staktas – puslapiuose: 48 - 49

www.invado.pl
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BEUŽLAIDINIŲ DURU VARCIU KOLEKCIJA

wenge

Quadro

Quadro

boliviškas riešutmedis

amerikietiškas riešutmedis

Quadro
wenge

Plano

Plano
amerikietiškas riešutmedis

Plano

Quadro
šviesintas ąžuolas

šviesintas ąžuolas

Plano

Plano Quadro

GALIMI DEKORAI:
natūrali RIEŠUTO faneruotė

MODIFIKUOTA faneruotė

šviesintas ąžuolas
[NDBI]

wenge
[NWLA]

boliviškas
amerikietiškas
riešutmedis [NOAM] riešutmedis [NOBO]

lakuotas paviršius – TOPCOAT (tik varčiose PLANO)

lakas baltas
glotnus (be
matomo sluoksnio)

lakas baltas
su struktūra (su
matomu sluoksniu)

RAL PALETĖ

PLANO IR QUADRO VARČIŲ KONSTRUKCIJA IR STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

•
•
•
•
•
•
• 2 įleidžiami paslėpti vyriai su 3D reguliacija, INPX spalva
(už papildomą kainą)
išskyrus glotnias PLANO

GALIMOS STAKTOS:
REGULIUOJAMA STAKTA BEUŽLAIDINĖMS DURIMS:
Stakta yra skirta varčioms be užlaidos. Apvadai jungiami stačiu kampu. Skirta faneruotoms durims.
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VIDINIŲ ĮĖJIMO DURŲ VARCIU KOLEKCIJA

Vienkrypte
plevele

Dvikrypte plevele

Vienkrypteplevele

Egida

Plevele ENDURO

Dvikrypte
plevele

bukas [B136]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

kaštonas [B288]

ECO-FANERUOTE
Vienkrypte
plevele

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW
NAUJIENA

pilkas
[B491]

VIDINIU IEJIMO DURU KONSTRUKCIJA:
• duru varcia pagaminta iš klijuotos spygliuocio medienos, užpildytos drožliu plokšte,
• stakta 90 mm x 44 mm pagaminta iš klijuotos spygliuocio medienos, dengta MDF plokšte arba metaline,
• fiksuotas slenkstis
• metalinė stakta, RAL spalvos ruda 8017, medus 8003, balta 9010, smėlis 1001
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• daugiafunkcis užraktas,
• 3 sustiprinti vyriai,
• akustine izoliacija Rw = 29 dB*,
• 2 klases atsparumas isilaužimui,

cilindrinių užraktų rinkinys (užraktas + užraktas su suktuku), 2 klasės atsparumas
įsilaužimui 30x40 mm, 6 raktai

rankenele/apyraktė JANE, M3 – grafiatto rudas, M6/M9 chromas/nikelis K/D

duru akute
automatinis durų slenkstis iki "110" pločio

* akustines izoliacijos klase Rw 27 dB
Papildoma informacija apie kitus galimus
priedus - puslapiuose:

i
50 - 51

REKOMENDUOJAMI IŠMATAVIMAI MONTAŽINEMS ANGOMS:
Metaline stakta

Medine stakta

Varcios plotis
Angos plotis sienoje
Angos aukštis sienoje

Norma Decor 7

NORMA DECOR 7- SUSTIPRINOS
SPALVOS: visos spalvos iš NORMA DECOR 1
PRIEDAI: identiški kaip EGIDA duryse
STANDARTAS: dvi spynos, 3 vyriai.
DURU KONSTRUKCIJA:
• varčios užpildas - MDP plokštė
• stakta 90 mm x 44 mm, pagaminta iš MDF plokštes arba metalo
• metaline stakta, RAL spalvos: ruda 8017, medus 8003, balta 9010, smelis 1001
• varčios plotis: „80” - „110”

www.invado.pl
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TECHNINES (PIREŠGAISRINĖS) VARČIOS

Guardia EI60

Guardia EI30

Guardia EI30/EI60

Guardia

Duru varcios storis

Duru varcios storis

EI30 = 56 mm

Ei60 = 66 mm

Akustines izoliacijos rodiklis
GUARDIA Ei30 modeliui:

Akustines izoliacijos rodiklis
GUARDIA EI60 modeliui:
• fiksuotas slenkstis RW = 34 dB*
• tarpine RW = 33 dB*.
Atsparumas ugniai EI60 (60 min).

• fiksuotas slenkstis RW = 34 dB*
• automatinis slenksnis RW = 33 dB*.
Atsparumas ugniai EI30 (30 min).
*akustine izoliacijos klase 32 dB

*akustine izoliacijos klase 32 dB

PASKIRTIS:
Durys GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 yra skirtos viešbučiams, maitinimo įstaigoms, bankams, ofisams ir kitiems, viešo
naudojimo pastatams bei gyvenamiesiems pastatams, kur yra reikalaujama išlaikyti priešgaisrinę sistemą. Durys GUARDIA
turi techninį patvirtinimą AT-15-8020/2009 bei tinkamumo sertifikatą ITB-2017/W.
Siekiant atlikti techninį patvirtinimą ugnies atsparumui EI30 bei EI60, turėtų būti naudojamas durų pritraukėjas, atitinkantis
EN- 14600 normas (dvivėrėms durims turi būti naudojamas uždarymo reguliatorius) bei cilindrinė spyna, atitinkanti visus
techninius INVADO reikalavimus. Durys turi būti parduodamos tik kartu su stakta.

OBJEKTAS – VIEŠBUTIS „ZAMEK LUBLINIEC" – DURU GUARDIA PRITAIKYMO PAVYZDYS:
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GUARDIA techninės durys yra parduodamos tik komplekte su stakta

GALIMI DEKORAI:
Vienkrypte
plevele

Plevele ENDURO

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

vyšnia [B226]

Dvikrypte
plevele

bukas [B136]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

riešutas [B339]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

kaštonas [B288]

guoba [B373]

tikmedis [B371]

ECO-FANERUOTE
NAUJIENA
NEW
NEW

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW

pilkas
[B491]

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• drožliu plokšte, atspari ugniai, iš abieju pusiu
dengta HDF ir kamščio plokšte,
• dirbtine plevele ENDURO arba ECO-FANERUOTE,
• cilindrinė spyna,
• besipleciancios tarpines,
• MDF plokštes stakta, matmenys 100 x 60 mm,
• automatinis slenkstis,
• 4 reguliuojami vyriai,
• įstiklintose duryse stiklas atsparus ugniai,
• GUARDIA varčios parduodamos tik su staktomis

• varžtu komplektas* su pletimosi anga
(matmenys10/152), skirtas montažui mūro sienose
• varžtų komplektas** (matmenys 6,54 x 95), skirti
montažui gipso kartono sienose.
*į komplektą įeina 8 varžtai
**į komplektą įeina 8 varžtai

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:
durų pritraukėjas
durų akutė
apvadai LO1
ketvirtiniai apvadai LC1
100 mm praplatinimas
200 mm praplatinimas
300 mm praplatinimas
G-K sienų montavimų komplektas
mūrinių sienų montavimo komplektas
PASTABA: GUARDIA durims su automatiniu slenksčiu, stacionarus
slenksnis negalimas

GUARDIA
TECHNINIU DURU MATMENYS (mm)

vienveres durys

dviveres durys

Varcios plotis
Muro angos plotis
Išorinis staktos plotis
Staktos angos vidus
Varcios aukštis
Muro angos aukštis
Išorinis staktos aukštis
Vidinis staktos aukštis

* negalima guoba ir tikmedis
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TECHNINES DURYS (PRIEŠGAISRINĖS DURYS)

Ignis

NAUJIENA
Plevele ENDURO

bukas [B136]

ąžuolas [B224]
NAUJIENA
NEW
NEW

combria [B402]

kedras forte
[B402]

alksnis [B225]

vyšnia [B226]

NAUJIENA
NEW
NEW KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

lindo (baltas)
[B134]

akacija [B405]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

ECO-FANERUOTE
NAUJIENA
NEW
NEW

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas eterno
[B474]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW

pilkas
[B491]

IGNIS DURU KONSTRUKCIJA:
• remas iš klijuotos spygliuocio medienos
• mineralines vatos užpildas, tankis 120kg/m3
• stakta ir užpildas yra padengti 3mm HDF plokšte
• vienvere varcia medineje staktoje - plotis nuo „60" iki „100"
• vienvere varcia metalineje staktoje - plotis nuo „60" iki „110"
PASKIRTIS:
Priešgaisrinės durys Ignis EI 30 – tai vientisos vienvėrės durys. Be stiklo ir užlaidos ugnies atsparumas - EI30 esant MDF arba
metaliniam rėmui. Stakta pagaminta iš MDF arba metalo. Duris su MDF stakta galima montuoti mūriniose sienose, kurios
pagamintos iš keraminių arba silikatinių plytų, kuriu sienose, kurių min. plotis 100mm, betoninėse arba gelžbetoninėse
sienose, kurių min. plotis 100 mm, blokinėse arba akyto betono sienose, kurių min plotis 100 mm ir min. tankis 650 kg/m3. Duris
su metaline stakta galima montuoti mūriniuose sienose iš keraminių arba silikatinių plytų min. plotis 115mm, betono arba
gelžbetonio sienose, min. plotis 100mm, blokiniose arba akyto betono sienose, kurių min. plotis 115mm ir min. tankis 650
kg/m3.
Norint atitikti techninius reikalavimus EN-14600 IGNIS durims turi būti naudojamas durų pritraukėjas bei cilindrinis užraktas
atitinkantis visus techninius INVADO reikalavimus
IGNIS durys turi techninį patvirtinimą nr. AT-15-8750/2011 bei atitikties sertifikatą nr. W134.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

GALIMI PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

• besiplecianciu tarpiniu komplektas
• spyna su fiksuojama sklastimi
• trys uždetiniu vyriu komplektai

metaline stakta IGNIS durims
automatinis slenkstis iki 90 cm pločio
cilindrinis užraktas, atitinkantis INVADO techninius reikalavimus

PASTABA: IGNIS durims su automatiniu slenksčiu, stacionarus
slenksnis negalimas
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SULANKSTOMOS VARČIOS
NAUJIENA
Vyriai ir rankena

Bėgelis

E

Plėvelė ENDURO
NAUJIENA
NEW
NEW

bukas [B136]

ąžuolas [B224]

alksnis [B225]

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

KOL PASIBAIGS JŲ
ATSARGOS

akacija [B405]

vyšnia Santiago
[B456]

perlinis ąžuolas
[B455]

EF

vyšnia [B226]

riešutas [B339]

juodmedis [B406]

combria [B402]

kedras forte
[B402]

ECO-FANERUOTĖ
NAUJIENA
NEW
NEW

riešutas duro
[B473]

NAUJIENA
NEW
NEW

vyšnia solido
[B475]

NAUJIENA
NEW
NEW

ąžuolas eterno
[B474]

ąžuolas pilkas
[B476]

NAUJIENA
NEW
NEW

baltas
[B490]

NAUJIENA
NEW
NEW

pilkas
[B491]

SULANKSTOMU DURU KONSTRUKCIJA:
• sulankstomos durys susideda iš sulankstomos durų varčios bei standartinės staktos
• kiekvieną sulankstomų durų pusę sudaro rėmas iš MDF plokštės arba pusfabrikatis iš spygliuoto medžio klijuotės, kurio storis
33 mm
• varčios užpildas – „korys“
• durų varčių apdailą sudaro HDF plokštės, kurių storis 3mm, abidvi pusės tarpusavy sujungtos spyruoklinais vyriais, kurie
leidžia uždaroje pozicijoje išlaikyti jas lygiagrečiai
• varčia jungiasi su laikikliais pritvirtinais prie grindų
• yra įmontuotas viršutinis stūmoklis, stabilizuojantis varčią atidarymo ir uždarymo metu
• durų varčia turi rankenas
• sulankstomų durų varčios plotis būna nuo „60” iki „90“

GALIMOS STAKTOS SULANKSTOMOMS DURIMS:
STANDARTINĖ STAKTA
Tai yra stakta, kurios paprasta, tradicinė konstrukcija yra pritaikyta prie 6 ir 9 centimetrų sienos storio. Dėl
apvadų, estetinės apdailos ir plataus natūralių faneruočių bei dirbtinių plėvelių pasirinkimo, ši stakta
tampa moderniu elementu bet kurioje patalpoje.
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STUMDOMŲ VARČIŲ SISTEMOS

STUMDOMOS PALEI SIENA
•
•
•
•
•

rakinama spyna chromo,
satino arba aukso spalvos

•

WC užraktas chromo,
satino arba aukso spalvos

VARCIU IR SIENOS KORPUSO MATMENYS STUMDOMOS PALEI SIENA SISTEMOMS (mm)

Vienveres durys
varcia
varcios plotis
angos plotis sienoje
išorinis staktos plotis
staktos angos vidus
staktos dengimo plotis
varcios aukštis
angos aukštis sienoje
išorinis staktos aukštis
vidinis staktos aukštis
staktos dengimo aukštis
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Dvivėrės durys

ĮMONTUOTOS Į SIENĄ SLENKANČIOS SISTEMOS
Kiekvienas INVADO durų modelis gali būti
naudoajams stumdomų durų sistemoje (išskyrus
technines ir stiklines duris).
Konstrukcinė kasetė (modulis, į kurį įstumiama
varčia) „100“ yra paruošta įdiegti tik tam tikrose
INVADO durų varčiose: NORMA DECOR, TAURUS,
visose faneruotose bei modulinėse varčiose.
Konstrukcinė kasetė „125“ yra paruošta diegti
visuose INVADO durų modeliuose.
Į kainą įeina:
• kasete kartu su slenkancia sistema „100" arba
„125",
• angos apdaila,
• apvadu komplektas dviem pusem,
• duru tarpines bei specialus šepeteliai
• rankenele chromo, satino arba aukso spalvos.

STAKTOS ELEMENTU MONTAVIMO SCHEMA STUMDOMOSMS DURIMS (gipso kartono siena)

• vienguba sistema

H - vidinis staktos aukštis
H1 - kasetės aukštis

• dviguba sistema

horizontali juosta
vertikali juosta
durų atrama
apvadai

VIENGUBOS KASETES MATMENYS

LxH

Išoriniai matmenys
C x H1

Sienos storis

Varcios
matmenys.
Plotis

Varcios
matmenys.
Aukštis

600 x 1990
700 x 1990
800 x 1990
900 x 1990
1000 x 1990
DVIGUBOS KASETES MATMENYS
1180 x 1990
1380 x 1990
1580 x 1990
1780 x 1990
1980 x 1990
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TECHNINE INFORMACIJA

VARČIŲ MATMENYS. STAKTŲ MATMENYS
VARČIŲ SU UŽLAIDA MATMENYS

PASTABA: A ir C matmenys yra išoriniai varčioms be užlaidų ir slenkančioms varčioms.

dešiniosios durys

kairiosios durys

REGULIUOJAMA STAKTA BEUŽLAIDINĖMS DURIMS
CHARAKTERISTIKA:
• MDF profilio plokšte, dengta naturalia
faneruote
• apvadai sujungti staciu kampu,
• apvado plotis 80 mm.
Techninis patvirtinimas ITB AT-15-5393/2008

VARCIOS STAKTOS BE UŽLAIDOS
MATMENYS (mm)

Vienveres durys

Dviveres durys

varcia
varcios plotis
angos plotis sienoje
išorinis staktos plotis
staktos angos vidus
staktos dengimo plotis
varcios aukštis
angos aukštis sienoje
išorinis staktos aukštis
vidinis staktos aukštis
5

staktos dengimo aukštos

REGULIUOJAMA STAKTA:
KONSTRUKCIJA:
MDF laminuota plokšte buna padengta:
• naturalia plevele (faneruote), kurios storis 0,3 mm,
• dirbtine plevele ENDURO arba ECO-FANERUOTE.
ovalus apvadas ORS2

plokšcias apvadas ORS1
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Techninis patvirtinimas ITB AT-15-5393/2008
MATMENYS:
Reguliuojamos staktos matmenys pagaminti pagal sienos stori intervalu kas 20 mm. Minimalus sienos
storis yra 75 mm.
Stakta didesnei nei 320 mm storio sienai susideda mažiausiai iš dvieju tarpusavy sujungtu elementu.
Gaminamos staktos reminems duru varciom buna šiu dydžiu:
• vienveriu duru varciu plotis „60" – „110",
• dviveriu duru varciu plotis „120" – „200".

VARČIŲ IR REGULIUOJAMŲ
STAKTŲ MATMENYS (mm)

Vienveres durys

Dviveres durys

varcia
varcios plotis
angos plotis sienoje
išorinis staktos plotis
staktos angos vidus
staktos dengimo plotis
varcios aukštis
angos aukštis sienoje
išorinis staktos aukštis
vidinis staktos aukštis
staktos dengimo plotis

STANDARTINĖ STAKTA :
KONSTRUKCIJA:
MDF laminuota plokšte buna padengta:
• naturalia plevele (faneruote), kurios storis 0,3 mm,
• dirbtine plevele ENDURO arba ECO-FANERUOTE.
Techninis patvirtinimas ITB AT-15-6597/2009

LO2 60 x 10 mm

MATMENYS:
Skerspjuvis: 90 x 44 mm. Staktos gaminamos duru varcioms su remais šiu matmenų:
• vienveriu duru varciu pločiai „60" – „110",
• dviveriu duru varciu pločiai „120" – „200".
ovalus apvadas LO2 60 x 10 mm
plokšcias apvadas LO1 60 x 10 mm

LO1 60 x 10 mm

VARČIOS IR BLOKINĖS SAKTOS
MATMENYS OB3 ir OB6 (mm)

3

4

h
h

1

h
h

2

s3
s4

s1
s2

Vienveres durys

Dviveres durys

varcia
varcios plotis
angos plotis sienoje
išorinis staktos plotis
staktos angos vidus
varcios aukštis
angos aukštis sienoje
išorinis staktos aukštis
vidinis staktos aukštis

PAPILDOMI PRIEDAI REGULIUOJAMAI IR STANDARTINEI STAKTAI:
stakta langui iki 5 mb (be istiklinimo)
staktos dviverem duru varciom
reguliuojama stakta su ovaliu apvadu
nestandartiniai matmenys
angos apdaila
papildomas vyris (staktoje „60" - „80")
U tipo atrama stumdomoms durims palei sieną
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PRIEDAI
PRIEDAI VIDINEMS DURIMS

vyris su 3-D reguliacija

magnetine spyna
(durims be užlaidos)

ventiliacinis plyšys durų apačioje

vyriu dangteliai

įleidžiamas vyris su 3D reguliacija
(beužlaidinės durys)

iliuminatorius
(Quadro, Plano, Norma Decor7)

ventiliacines groteles
(Norma Decor)

apvalios metalinės
ventilacinės angos

kvadratinės metalinės
ventiliacinės angos

Techninė vėdinimo sistemos informacija
Pagal taisykles, vonios, prausyklos ir tualeto durys turi atsidarinėti į išorinę patalpos pusę, mažiausias jų plotis 0,8 m ir 2 m
vidinis staktos aukštis, o apatinės dalies angos suminis pjūvis ne mažesnis nei 0,022 m2 oro teikimui. Suminis ventiliacinių
paviršių pjūvis yra prošvaisos suma (standartiškai 7 mm), o taip pat kiti sprendimai, kurie didina bendrą paviršiaus ventiliacinį
plotą, t.y.: ventiliacinės angos, ventiliacinės išpjovos bei ventiliacinės grotelės. Ventiliacinių grotelių naudojimas užtikrina
teisingą erdvės ventiliavimą visuose durų pločiuose, o naudojant ventiliacines angas ir/arba ventiliacines išpjovas ir siekiant
užtikrinti tinkamus reikalavimus, reikia pritaikyti didesnę prošvaisą tarp durų ir grindų.

varcia su vedinimo angomis*

duru
plotis

Ventiliacines
angu angos paviršius
su prošvaisa
skaicius
(7mm) m2

Pagal
taisykles
butina
prošvaisa
(mm)

varcia su ventiliaciniu
plyšiu*
Ventiliacinis
sužeminimas
su
prošvaisa
(7mm) m2

Pagal
taisykles
butina
prošvaisa
(mm)

varcia su ventiliacine grotele*
Ventiliacinių
grotelių
paviršius
su prošvaisa
(7mm) m2

Pagal
taisykles
butina
prošvaisa
(mm)

*durų varčių kolekcijos, kuriose negalima panaudoti ventiliacinių angų, išpjovų bei grotelių: durų varčių kolekcija D'artagnan. Riechelie
kolekcijoje yra galimybė padaryti ventiliacines angas.
**Modelyje Riechelieu 2, „60” durų varčios plotyje, angų skaičius 4vnt., o „80” plotyje angų skaičius 6vnt.
Slenkančių sistemų durų varčios pagal savo konstrukciją reikalauja ventiliacijos. INVADO durų varčiose neįmanoma panaudoti kelių
ventiliacijos būdų.
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PLANO - laquer + porthole
PRIEDAI STUMDOMOMS DURIMS:

šepetėlis
(sistemoms, įmontuotoms į sieną)

tarpinė
(sistemoms, imontuotoms i siena)
apdailos juostos ir apvadai
(sistemoms, imontuotoms i siena)
karnizas
(sistemoms, stumdomoms palei siena)

PRIEDAI VIDINEMS IR IŠORINEMS IEJIMO DURIMS:

profilinis cilindras su suktuku

rankena + apyraktis
JANE (EGIDA)

rankena + apyraktis STRATOS
(SECURO)

panoraminė
duru akute

PRIEDAI TECHNINEMS DURIMS:

duru akute

duru pritraukiklis

automatinis slenkstis
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RANKENOS

rankena
INVADO

rankena
PRESTO

rankena
LAVIA

rankena
GIUSSY

Galimos spalvos:
•
M6/M9 chromas/nikelis

Galimos spalvos:
•
M6/M9 chromas/nikelis

Galimos spalvos:
•
M6/M9 chromas/nikelis

Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

rankena
NERIS*

rankena
PRADO

Galimos spalva:
•
INX nerūdijantis plienas
Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

rankena
INVADO-QR

Galimos spalvos:
•
M3 bronza grafiatto
•
M9 nikelis
Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Galimos spalvos:
•
M3 bronza grafiatto
•
M6/M9 chromas/nikelis
Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

rankena
QUBIK

Galima spalva:
•
M9 nikelis

Galima spalva:
•
M9 nikelis

Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Spynos rūšis:
•
Raktas/cilindras
•
WC

*dėl konstrukcinių įpatumų negalima
modeliuose Atos, Portos, Aramis

NAUJIENA

rankena
NET

rankena
LIZBONA

Galimos spalvos:
•
M3 bronza grafiatto
•
M4 atlasinis chromas
•
M9 nikelis
Spynos rūšys:
•
Raktas/cilindras
•
WC

rankena
OMEGA

rankena
TINA

Galimos spalvos:
•
M6 chromas
•
M9 nikeis

Galimos spalvos:
•
M1 lakuotas žalvaris
•
M3 bronza grafiatto
•
M4 atlasinis chromas
•
M6 chromas
M9 nikelis
•
SN atlasinis nikelis
•

Galimos spalvos:
•
M6/M9 chromas/nikelis
Spynos rūšys:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Spynos rūšys:
•
Raktas/cilindras
•
WC

Spynos rūšys:
•
Raktas/cilindras
•
WC

M1

52

NAUJIENA

www.invado.pl

M3

M4

M6

M9

INX

SN

STIKLAI
RUDA ŠINŠILA

ŠINŠILA

SATINATO

ŠLIFUOTAS MATINIS KRIŠTOLAS

MASTER CARRE

ŠLIFUOTAS KRIŠTOLAS

ŠLIFUOTAS RUDAS KRIŠTOLAS

Stiklinės INVADO aplikacijos idealiai dera su D'Artagnan, Domino, Modena, Gwinea, Amber, Bianco durų varčiomis. Stiklinių
aplikacijų privalumas yra lengvas montavimas. Jas galima tiesiog priklijuoti pasirinktoje vietoje su specialia dvipuse juosta
(yra komplekte). Dėl stiklo lydymo technologijos ir spalvų įvairovės, gauname unikalias aplikacijas, kurių raštas niekada
nepasikartos.
Vienos aplikacijos matmenys: 90 x 90 mm
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