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Apie AVEPLAST

UAB AVEPLAST – viena seniausių Lietuvos langų ir durų gamyklų, veikianti nuo 1995 metų. 
Šiandien gaminame ne tik platų plastikinių (PVC-U) ir aliumininių langų bei durų asortimentą, 
bet ir kitas atitvarines pastatų konstrukcijas. Ypatingą dėmesį AVEPLAST skiria ne tik gaminių, 
bet ir savo klientų aptarnavimo kokybės gerinimui.        
       

UAB AVEPLAST gamina ir teikia šiuos produktus: 
• Plastikinius (PVC) langus ir balkono duris 
• PVC vidaus ir išorės įėjimo duris
• PVC patalpų pertvaras
• PVC stumdomas terasų duris
• PVC konstrukcijas balkonų įstiklinimui
• Aliumininius (ALU) langus ir balkonų duris
• ALU vidaus ir išorės įėjimo duris
• ALU patalpų pertvaras
• ALU balkonų ir terasų įstiklinimo konstrukcijas
• ALU slankias ir sulankstomas konstrukcijas
• ALU pastatų apdarinius fasadus
• ALU žiemos sodus ir stiklinius stogus
• ALU turėklus balkonams ir laiptinėms
• ALU tinklelius nuo vabzdžių
• Kitas specialios paskirties atitvaras
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Per daugiau nei 25 veiklos metus UAB 
AVEPLAST produkcija pasiekė ne tik 

daugumą Europos šalių, bet ir Šiaurės 
Ameriką.

Siekdama šiuolaikinės architektūros reikalavimų išpildymo bei 
kuo geresnio klientų poreikių patenkinimo, AVEPLAST 
bendradarbiauja su VEYNA ir yra išskirtinis VEYNA durų užpildų 
distributorius Baltijos šalyse.  

Malonu, kai Lietuvoje pagamintos durys išsiskiria iš kitų, todėl 
AVEPLAST laukia dalykiškų architektų ir dizainerių pasiūlymų 
apie galimus durų dizaino sprendimus. 

Visiems statytojams AVEPLAST siūlo įsigyti PVC ir ALU duris su 
originalaus VEYNA dizaino durų užpildais, o tiems, kurie ieško 
individualių sprendimų, gali pasiūlyti tik jiems skirtas PVC ar 
ALU duris.    

AVEPLAST atvira bendradarbiavimui su kitais Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos durų gamintojais, todėl durų užpildus jiems tiekia ne 

tik patraukliomis kainomis, bet ir trumpais terminais.



Apie VEYNA
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Veyna – tai dekoruotų plastikinių ir aliumininių 
durų užpildų gamintojas, sėkmingai vykdantis veiklą 
jau daugiau nei 25 metus. Ilgametė patirtis, aukšta 
gaminių kokybė ir platus dizaino pasirinkimas – tai 
trys pagrindiniai veiklos principai, kuriais remiantis 
vystoma įmonės veikla.   

Prekių asortimente gausu tiek klasikinio, tiek ir modernaus dizaino durų užpildų, todėl 
net ir reikliausi klientai ras labiausiai jį tenkinantį variantą savo pastato eksterjerui  bei 
interjerui. VEYNA dekoratyviniai durų užpildai yra gaminami iš vokiškų medžiagų, skait-
meniniu būdu (CNC) valdomais įrengimais bei lazerinio pjaustymo staklėmis. Vokiškų 
technologijų ir medžiagų panaudojimas užtikrina labai aukštą produkcijos kokybę, o 
kūrybiškas skirtingų medžiagų (stiklo, aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno, laminatų 
ir kitų) suderinimas leidžia sukurti išskirtinį VEYNA durų užpildų dizainą. Klientams, ku-
riems išskirtinumas yra ypač svarbus, gali būti sukurti individualaus dizaino durų užpildai. 
VEYNA lanksčiai prisitaiko prie skirtingų rinkų ir vartotojų poreikių, todėl ši produkcija 
eksportuojama ne tik į daugumą Europos šalių, bet ir į JAV bei Kanadą. VEYNA vardas jau 
puikiai žinomas ne vien durų gamintojams, architektams ir profesionaliems statybinin-
inkams, bet ir sparčiai populiarėja galutinių vartotojų tarpe. 

VEYNA dekoruotiems durų užpildams taikoma 5-erių metų garantija. 

Su VEYNA durų užpildų ir jų priedų asortimentu siūloma susipažinti šiame kataloge. 



Turinys  

Durų užpildai skirstomi į devynias grupes:

BASIC LINE (plastikinėms durims)

ECONOMIC LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)

CLASSIC LINE (aliuminėms durims)

NEW LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)

TOP LINE (aliuminėms durims) 

EXTRA LINE (aliuminėms durims) 

FASHION LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)

PRESTIGE LINE (aliuminėms durims)

GLASS LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)

Skydiniai užpildai

Apsauginės (spardymo) juostos

Specialūs užpildai

Sluoksniuotos plokštės

XPS plokštės

Sutvirtinimai

Garso izoliacija

Durų akutės, laiškų įmetimo angos

Durų plaktukai

Rankenos 

Pirštų anstpaudų skaitytuvas

Nerūdijančio plieno 3D aplikacijos

Dekoratyviniai ornamentai 

Dekoratyviniai stiklai

Smėliavimo technika apdoroti stiklai

Vitražiniai stiklai, stiklo paketų rėmeliai

Specialios ALU užpildų dangos

5 psl.

11 psl.

19 psl.

24 psl.

31 psl.

35 psl.

38 psl.

40 psl.

45 psl.

50 psl.

51 psl.

52 psl.

54 psl.

55 psl.

55 psl.

56 psl.

57 psl.

58 psl.

59 psl.

61 psl.

62 psl.

63 psl.

67 psl.

68 psl.

69 psl. 

70 psl.
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BASIC LINE 
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BASIC LINE yra viena populiariausių dekoruotų durų užpildų linijų, gaminama iš įvairių spalvų 
presuoto ABS bei kieto ekstruduoto XPS putplasčio. ABS medžiaga itin atspari įvairaus pobūdžio 
išoriniams poveikiams bei gerai atspindi UV spindulius. Naudojamos tik aukščiausios kokybės 
medžiagos užtikrina durų užpildų ilgaamžiškumą. BASIC LINE užpildai puikiai tinka tiek modern-
iems, tiek klasikiniams pastatams, užpildai dekoruojami abejose pusėse. BASIC LINE dekoruoti 
durų užpildai ne tik vizualiai patrauklūs, bet taip pat jiems būdingi ir trumpi tiekimo terminai. 

Parametrai: 
• Standartiniai matmenys - 850 x 2000 mm, pagal pageidavimą plotis - iki 870 mm,  aukštis – 
iki 2050 mm.            
• Standartiniai storiai – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą. 
• Užpildų struktūra – 2mm PVC/ABS - XXmm XPS - 2mm PVC/ABS.  
• Spalvinė gama – nelaminuoti užpildai baltos RAL9016 arba baltai kreminės RAL9001 spalvos  
bei 18 spalvų RENOLIT/HORNSHUCH laminavimo dangų. 
   
   
    



BASIC LINE 

Balta (lygi)
RAL 9016/

Cherry amaretto
nr 4363043

White creme RAL 
9001 (dyed in the 
mass, smooth)

Light oak
nr 2052090-167

Rustic oak
nr 3149 008

Walnut 
nr 2178007

Dark red
nr 308105-167

BASIC LINE spalvos paletė

Dark Oak
nr 2052 089

Dark green
nr 612505-167

Gray
nr 715505-167

Stiklo elementai:
• Standartinis įstiklinimas - užpildai iki 28 mm storio įstiklinami dvistikliais paketais, o storesni 
yra įstiklinami tristikliais paketais.
• Stiklai - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato mati-
nis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, 
Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes (žr. 67 psl) 
• Pagal pageidavimą - galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 68 psl), vitražai (žr. 69 
psl) bei stiklo dekoravimo elementai (žr.63-66 psl).

Quartz grey
nr 703905-165
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Gray anthracite
with structure
nr 7016 05-167

Marsh oak
nr 3167004

White creme
nr 1379 05-167

Rosewood 
nr3202002

Golden oak
nr 2178001

Mahagon
nr 2097013

Moss Green
nr 6005 05-167

Sapeli
nr 206 5021

Basalt gray
nr 701205-167



BASIC LINE  

BASIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 7-10 puslapiuose
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       BL-01                            BL-01(2)                BL-02(2)                    BL-02(2)S

      BL-02(8)                  BL-02               BL-03(1)               BL-03

      BL-04(1)          BL-04                BL-05(1)               BL-05

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



BASIC LINE
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      BL-07(1)      BL-07(3)  

        BL-07                         BL-11(1)  

       BL-11                             BL-13(1)                BL-13                             BL-14(1)  

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



BASIC LINE  
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        BL-14                 BL-15(1)               BL-15                              BL-17(6)  

        BL-17                               BL-20                        BL-20(1)                           BL-25        

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



BASIC LINE  

       BL-25 (1)                 BL-25 (3)                           BL-26                               BL-27 

         BL-28                         BL-28 (1)                        BL-29 (1)  
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



ECONOMIC LINE  

ECONOMIC LINE išskirtinė, ypatingo grožio durų užpildų grupė, atitin-
kanti naujausias durų dizaino rinkos tendencijas, pasižyminti ypač 
patraukliomis kainomis bei trumpais tiekimo terminais. Užpildai gam-
inami su nerūdijančio plieno INOX aplikacijomis tiek išorinėje, tiek ir 
vidinėje pusėje. 
Aplikacijų pagaminimo tikslumas yra pasiektas panaudojant lazerinę 
metalo apdirbimo technologiją. Šie durų užpildai yra labai populiarūs 
Vokietijoje ir Prancūzijoje.      

Aliuminio (ALU) durų užpildų parametrai:
• Standartiniai užpildų matmenys:
 • Įsprūdinių - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 • Skydinių – plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm (didesni pagal paklausimą).
• Standartiniai užpildų storiai:
 • Įsprūdinių  – 24/28/36/44 mm (kiti storiai pagal pageidavimą);
 • Skydinių – iki 90mm (didesni pagal paklausimą).
• Standartinė užpildų struktūra:
 • Įsprūdinių - 1,5mmALU/XXmmXPS/1,5mmALU;
 • Skydinių - 3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU (čia ELM – elastomeras).
• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU skarda.
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Aliuminio (ALU) durų užpildų spalvos:
• Standartiškai – bet kuri blizgi arba matinė RAL 
paletės spalva.
• Pagal pageidavimą:
 • Medieną įmituojančios dangos – iš  
 DECORAL paletės (žr. 40 psl);
 • Specialios dangos - imituojančios   
 rūdis, betoną (žr. 70 psl).
• Kitos – pagal paklausimą.



ECONOMIC LINE  

Plastikinių (PVC) durų užpildų parametrai:
•Standartiniai matmenys - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai. 
• Standartiniai užpildų storiai – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
• Standartinė užpildų struktūra:
 • Abipusiai baltų – 2,0mmPVC/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 • Vienpusiai spalvotų – 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 • Abipusiai spalvotų - 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmHPL. 
• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą įterpiama 2mm storio ALU skarda.

PVC durų užpildų spalvos:
• Balta – nelaminuota RAL9016, kitos baltos nelaminuotos spalvos pagal paklausimą;
• Spalvotos – visos RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH laminatų dangos, kitos pagal paklausimą.
 
Stiklo elementai:
• Standartinis užpildų įstiklinimas:
 • Iki 28 mm storio - įstiklinami 2-jų stiklų paketais;
 • Iki 65mm storio – įstiklinami 3-jų stiklų paketais;
 • Iki 90mm storio – įstiklinami 4-ių stiklų paketais.
• Stiklai:
 • Standartiškai - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, 
Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, 
Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
 • Pagal pageidavimą – galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 68 psl), smelia-
vimo technika dekoruoti stiklai (žr. 69 psl).
 
Aplikacijos: 
• Standartiškai – nerūdyjančio INOX plieno, natūralios spalvos.
• Pagal pageidavimą:
 • Nerūdyjančio plieno INOX 316, naudotinos padidinto druskingumo aplinkoje;
 • INOX dažytos bet kuria RAL spalva;
 • Erdvinės - 3D, naudotinos tik atskiriems užpildų modeliams (žr. 62 psl).
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ECONOMIC LINE  

     EK-01(A)                       EK-02(A)                EK-02(A)PIASEK 1        EK-02(A)PIASEK 2

EK-02(A)PIASEK 3          EK-02(A)PIASEK 8               EK-03(A)                      EK-04(A)   

EK-04(A)PIASEK 4          EK-04(A)PIASEK 5         EK-04(A)PIASEK 6              EK-04/6(A)

13

ECONOMIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 13-18 puslapiuose

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



ECONOMIC LINE

       EK-05(A)                        EK-06(A)                         EK-07(A)                        EK-08(A)
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      EK-09(A)                        EK-10(A)                          EK-11(A)                        EK-12(A)

       EK-13(A)                       

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



      EK-14(A)                        EK-15(A)                         EK-16(A)                         EK-17(A)   
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ECONOMIC LINE

        EK-18(A)                        EK-19(A)                        EK-20(A)                         EK-21(A)   

       EK-22(A)                        EK-23(A)                         EK-24(A)                        EK-25(A)  

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



ECONOMIC LINE  
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     EK-26 (A)                        EK-27 (A)                      EK-28(A)                        EK-29(A)  

      EK-30(A)                          EK-31(A)                      EK-32(A)                         EK-33(A) 

       EK-34(A)                        EK-35(A)                       EK-36(A)                        

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduoja-
mos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



ECONOMIC LINE

       EK-41(A)                         EK-42(A)                         EK-43(A)                     EK-44(A)
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       EK-45(A)                         EK-46(A)                         EK-47(A)                     EK-48(A) 

       EK-37(A)                        EK-38(A)                          EK-39(A)                     EK-40(A)

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



       EK-49(A)                      EK-50(A)                    EK-51(A)   EK-52(A)

ECONOMIC LINE
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       EK-53 (A)

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



CLASSIC LINE

CLASSIC LINE durų užpildai išskirtinai skirti tik aliuminio durims. 
Tai įstiklintų arba neįstiklintų užpildų, kurių pagaminimui panaudotos 
išskirtinės medžiagos, grupė. Užpildų aplikacijos yra sukurtos iš origi-
nalaus dizaino aliuminio rėmelių, kurie tuo pačiu yra užpildų įstiklinimą 
laikantys elementai. Ši technologija, esant poreikiui, leidžia pakeisti 
bet kurį pažeistą stiklo elementą. Užpildai idealiai tinka klasikinių ir 
elegantiškų architektūrinių sprendimų realizavimui.  

Parametrai: 
• Standartiniai užpildų matmenys:
 • Įsprūdinių – 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 • Vienpusiai skydinių – plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm, didesni pagal paklausimą.
• Standartiniai užpildų storiai - 24/36/44/48 mm, kiti storiai negalimi.
• Standartinė užpildų struktūra:
 • Įsprūdinių - 2mmALU/XXmmXPS/2mmALU;
 • Vienpusai skydinių - 3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU, čia ELM – elastomeras.
• Įstiklinimo rėmeliai – aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi bet kuria RAL spalva.
• Aplikacijos (modeliuose CL16A1, CL16A2, CLA3) – aliuminininės nudažytos bet kuria 
pageidaujama RAL spalva.
• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU sk-
arda. 

Spalvos: 
• Standartiškai – bet kuri blizgi arba matinė RAL paletės spalva;
• Pagal pageidavimą:
 • Struktūrinės dangos – iš abipusiai suderinto dažų asortimento.
 • Specialios dangos (žr. 70 psl):
  • lygios - imituojančios rūdis, betoną;
  • rauplėtos – vario, sidabro arba aukso spalvos, galimos visiems modeliams,   
  išskyrus modelius su aplikacinomis (CL16A1, CL16A2, CLA3).
• Kitos – pagal paklausimą.

Stiklo elementai: 
• Standartinis užpildų įstiklinimas:
 • 24mm storio - įstiklinami 2-jų stiklų paketais.
 • 36/44/48mm storio – įstiklinami 3-jų stiklų paketais.
• Stiklai:
 • Standartiškai - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus,  
 Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex  
 rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
 • Pagal pageidavimą – galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 67 psl), vitražai  
 (žr. 69 psl), stiklo dekoravimo elementai (žr.63-66 psl).
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CLASSIC LINE  

20

CLASSIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 20-23 puslapiuose

          CL 1                            CL 1-S                             CL 2                               CL 2-S

         CL/F 11                       CL/F 11-S                        CL/F 12                         CL/F 12-S

        CL-/K4-S                        CL/F4                            CL/F4-S                             CL/F5

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



CLASSIC LINE  

        CL/F5-S                          CL/F6                           CL/F6-S                           CL/K6

        CL/K6-S                            CL/K8                          CL/K8-S                          CL/DW 8

      CL/DW 8-S                       CL/DW 9-S                     CL/DW 9                      CL/DW 10-S
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



CLASSIC LINE  

       CL/DW 10                    CL/MC 3-S                        CL/MC 3                          CL/F 14

       CL/F 14-S                       CL/F 15                         CL/F 15-S                        CL 18-S

         CL/F 16                        CL/F 16-s                         CL/F 17                         CL/F 17-S
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



CLASSIC LINE  

        CL/H 18S                        CL/H 19S                          CL 16A1                         CL 16A2

        CL 16A3

20 23

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, 
todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



NEW LINE  

24

NEW LINE durų užpildai sukurti pagal naujausias architektūros tendencijas. Novatoriški užpildų dizaino 
sprendimai puikiai dera ne tik šiuolaikinės, bet klasikinės architektūros pastatuose. Šie užpildai gaminami 
abipusiai frezuojant užpildo paviršius ir įrengiant įvairių formų įstiklinimo elementus. Siekantys išskirtinumo 
gali pasirinkti užpildų modelius su aplikacijomis, kurios nudažomos pageidaujama spalva. Modernus šių 
užpildų dizainas yra populiarus Skandinavijos šalyse.

NEW LINE EK – tai atskira puošnių durų užpildų serija, kurioje PVC durims galima 
pasirinkti ne tik baltus, bet ir spalvotus laminuotus užpildus (išskyrus užpildus NL-EK 
modelius nuo 28 iki 40, kurie PVC durims galimi tik abipusiai baltos spalvos). Visa 
tai praplečia durų dizaino sprendinių diapozoną. Šie užpildai populiarūs  ne tik dėl 
santūrių dizaino sprendinių, bet ir dėl ypač patrauklių kainų.

Aliuminio (ALU) durų užpildų parametrai: 
• Standartiniai užpildų matmenys:
 • Įsprūdinių – 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 • Skydinių – plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm, didesni pagal paklausimą.
• Standartiniai užpildų storiai:
 • Įsprūdinių  – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą;
 • Skydinių – iki 90mm, didesni pagal paklausimą.
• Standartinė užpildų struktūra:
 • Įsprūdinių - 2mmALU/XXmmXPS/2mmALU;
 • Skydinių -  3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU, čia ELM – elastomeras.
• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU skarda.

Aliuminio (ALU) durų užpildų spalvos: 
• Standartiškai – bet kuri blizgi arba matinė RAL paletės spalva.
• Pagal pageidavimą:
 • Struktūrinės dangos – iš abipusiai suderinto dažų asortimento;
 • Specialios dangos (žr. 70 psl):
  • lygios - imituojančios rūdis, betoną;
  • rauplėtos – vario, sidabro arba aukso spalvos, galimos visiems modeliams išskyrus   
  modelius su aplikacinomis (NL14-M, NL15-M, NL16-M, NL17-M). 
• Kitos – pagal paklausimą.

Plastikinių (PVC) durų užpildų parametrai: 
• Standartiniai matmenys:
 • Serijos NL - 1000x2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 • Serijos NL-EK - 900x2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai.
• Standartiniai užpildų storiai – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą; 
• Standartinė užpildų struktūra:
 • Abipusiai baltų - 2,0mmPVC/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 • Spalvotų (galimų tik serijoje NL-EK):
  • vienpusiai – 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmPVC;
  • abipusiai - 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmHPL. 
• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą įterpiama 2mm storio ALU skarda. 

PVC durų užpildų spalvos: 
• Balta – nelaminuota RAL9016, kitos baltos nelaminuotos spalvos pagal paklausimą.
• Spalvotos – visos RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH laminatų dangos, kitos pagal paklausimą.

Stiklo elementai: analogiški kaip ECONOMIC LINE (žr. 11 psl), išskyrus smėliavimo technika dekoruo-
tus stiklus.
Aplikacijos: aliuminininės nudažytos bet kuria pageidaujama RAL spalva (modeliuose NL14-M, NL15-M, 
NL16-M, NL17-M).



NEW LINE
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NEW LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 25-30 puslapiuose

        NL 1-S                             NL 2-S                         NL 3-S                             NL 4-S

        NL 5-S                             NL 6-S                          NL 7-S                            NL 8-S

         NL 9-S                           NL 10-S                         NL 11-S                         NL 12-S

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



NEW LINE  
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        NL 13-S                          NL 14-M                        NL 15-M                         NL 16-M

         NL 17-M                          NL/F 18                        NL/F 19                           NL/F 20

        NL/F 21                           NL/F 22                        NL/F 23                          NL 24-S

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



NEW LINE
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        NL 25-S                           NL 26-S                        NL 27-S                           NL 28-S

        NL 29-S                          NL 30-S                         NL 31-S                          NL 32-S

        NL 33-S                           NL-EK 6                         NL-EK 7                          NL-EK 8

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



NEW LINE  

28

        NL-EK 9                          NL-EK 10                        NL-EK 11                         NL-EK 12

       NL-EK 13                         NL-EK 14                        NL-EK 15                         NL-EK 16

       NL-EK 17                         NL-EK 18                        NL-EK 19    NL-EK 20

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



NEW LINE
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        NL-EK 21                        NL-EK 22                        NL-EK 23                         NL-EK 24

         NL-EK 25                       NL-EK 26                         NL-EK 27                        NL-EK 28

       NL-EK 29*                       NL-EK 30*                       NL-EK 31*                       NL-EK 32*

* pažymėtos PVC durys gali būti TIK baltos spalvos
Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 

pastato išorės



NEW LINE  
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       NL-EK 33*                      NL-EK 34*                     NL-EK 35*                        NL-EK 36*

       NL-EK 37*                       NL-EK 38*                     NL-EK 39*                        NL-EK 40*

        NL-EK 41                        NL-EK 42                      NL-EK 43                          NL-EK 44

* pažymėtos PVC durys gali būti TIK baltos spalvos
Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 

pastato išorės



31

TOP LINE

TOP LINE - tai puošniausia linija iš visų VEYNA durų užpildų linijų. Be specialių originalaus dizaino 
aliuminio rėmelių ir stiklo elementų durų puošybą paįvairina frezuoti ornamentai, kurie gami-
nami panaudojant storą aliuminio skardą, suteikiančią užpildams papildomą tvirtumą ir padidintą 
atsparumą įsilaužimui.       

Parametrai: 
•  Standartiniai matmenys - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, 
kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
•  Standartiniai storiai – 44 mm, kiti storiai negalimi.  
•  Užpildų struktūra – 2,0mmALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/2,0mmALU;  
•  Aplikacijų/įstiklinimo rėmeliai – aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi Kliento 
pasirinkta RAL spalva.         

Užpildų spalvos: 
• Standartinės - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 
(matinė ir blizgi). 
• Kitos dažytos – iš RAL paletės. 
• Specialios – pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkretaus 
gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui. 
• Specialios ALU užpildams skirtos dangos (žr. 70 psl.)

Stiklo elementai – žiūrėti nuo 67 pslp.
 



TOP LINE  

TOP LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 32-34 puslapiuose

        TL/DW 1                       TL/DW 1-S                        TL/DW 3                        TL/DW 3-S

         TL/DW 4                       TL/DW 4-S                        TL/DW 5                        TL/DW 5-S

         TL/DW 7                       TL/DW 7-S                          TL/F 1                          TL/F 1-S
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



33

TOP LINE

        TL/F 3-S                         TL/F 4-S                         TL/K 7                           TL/K 7-S

        TL/MC 1                         TL/MC 1-S                       TL/MC 2                      TL/MC 2-S

        TL/MC 4                         TL/MC 4-S                      TL/MC 5                        TL/MC 5-S

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



TOP LINE  

        TL/P 10                          TL/P 10-S   
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



EXTRA LINE

EXTRA LINE durų užpildai gaminami tik pagal specialius klientų užsakymus. Šie puošnūs durų 
užpildai taip pat yra ypatingai atsparūs ir tvirti, todėl naudojant EXTRA LINE gaminius galima 
sukurti nuo vagystės ir netgi nuo kulkų apsaugančias konstrukcijas. Plokštės yra be stiklinių 
elementų, gaminamos naudojant įvairaus storio (2, 3 arba 5 mm) aliuminio skardas.Populiarios 
tarp klientų, norinčių įmonės logotipo ar įdomiai išfrezuoto namo numerio ant durų. Pagal kliento 
brėžinį, galima patalpinti pasirinktą iš nerūdijančio plieno lazeriu išpjautą aplikaciją ar dekoro 
elementą. 

Parametrai:
•  Standartiniai matmenys - 1000x2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, ku-
rie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
•  Standartiniai storiai - 44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
•  Užpildų struktūra: standartiškai 3,0 mm ALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/1,5 mm ALU.

Įstiklinimas – nenumatytas. 

Užpildų spalvos: 
• Standartinės - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 
(matinė ir blizgi). 
• Kitos dažytos – iš RAL paletės. 
• Specialios – pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkretaus 
gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui. 
• Specialios ALU užpildams skirtos dangos (žr. 70 psl.)
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EXTRA LINE  

EXTRA LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 37-38 puslapiuose

           EX/1                               EX/2                             EX/3                                 EX/4

          EX/5                               EX/6                               EX/7                                EX/8

     EX-SPECJAL 1                 EX-SPECJAL 2                EX-SPECJAL 3                     EX-SPECJAL 4
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Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



EXTRA LINE  

37

    EX-SPECJAL 5 

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



FASHION LINE

Puošni FASHION LINE yra novatoriškų technologinių sprendimų rinkinys. Šie durų užpildai skirti 
klientams, turintiems subtilų skonį ir vertinantiems originalumą. Užpildai pasižymi ornamentų 
įvairove - nuo geometrinių formų iki ažūrinių akcentų. Suderinus įvairių rūšių stiklinimą, galima 
išgauti originalų vizualinį efektą. Šie dekoratyviniai užpildai gali būti tiek plastikiniai, tiek aliu-
mininiai.   

Parametrai:
•  Standartiniai matmenys - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, 
kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.  
•  Standartiniai storiai – 44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
•  Aliuminio užpildų struktūra – 2,0mmALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/2,0mmALU. 
•  Plastiko užpildų struktūra – tokia pati kaip ECONOMIC LINE PVC užpildų (žr. 11 psl).  
        
Užpildų spalvos: 
• Standartinės - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė ir blizgi). 
• Kitos dažytos – iš RAL paletės. 
• Specialios – pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkretaus gamintojo dažais. Tai 
turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui. 
• Specialios ALU užpildams skirtos dangos (žr. 70 psl.)
  
Stiklo elementai – žiūrėti nuo 67 pslp.  
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FASHION LINE  

FASHION LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 39 puslapyje

          FL-1                               FL-2                               FL-3                                FL-4

           FL-5                               FL-6                                FL-7                               FL-8

39

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra 
aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių 

spalvų durys iš pastato išorės



PRESTIGE LINE  

40

PRESTIGE LINE - kolekcija skirta nebijantiems keistis ir nuolat ieškantiems modernių sprendimų. 
Grakščios linijos, originalus dizainas ir madingi dekoratyviniai elementai - tai savybės, kuriomis 
pasižymi PRESTIGE LINE durų užpildai. Jie gaminami tik aliumininėms vienpusiai arba abipusiai 
skydinėms durims, kuriomis papuoštas fasadas ne tik atkreips praeivių žvilgsnius, bet ir padės 
sukurti elegancijos bei modernumo įspūdį. 
PRESTIGE LINE durų užpildai ne tik užtikrina namų saugumą bei estetiką, tačiau taip pat pasižymi 
ir itin aukštu izoliacijos lygiu. Dėl ypač didelio storio bei elastingos medžiagos tarpsluoksnio, 
PRESTIGE LINE rekomenduotini naudoti aukštose duryse, kai jų eksploatavimo sąlygos yra ypač 
nepalankios (pvz.: aktyviai saulės apšviečiamuose fasaduose, atšiauriose sąlygose ir pan.). Durų 
užpildams taikoma 5 metų garantija. 

PRESTIGE LINE durų užpildų standartinis sukomplektavimas ir parametrai:
• Standartiniai matmenys (iki):
 vienpusiai skydinių ALU užpildų: 1250mm x 2500mm x 75mm
 abipusiai skydinių ALU užpildų: 1250mm x 2500mm x 90mm 
• Šilumos perdavimo koeficjentas: U < 0.5 W/m2K
• Užpildų sudėtis: 3.0/6/XX/2.0 – 3,0mm alu skarda- 6mm elastomeras+reikiamo storio kietas 
putų poliuretanas – 2,0mm ALU skarda.
• Užpildų įstiklinimas – tipinis su išoriniu saugiu  (laminuotu 33.1) stiklu:
 vienpusai skydiniuose užpilduose: tristiklis, Ug < 0,7W/m2K
 abipusai skydiniuose užpilduose: keturstiklis, Ug < 0.5W/m2K
Pastaba: modeliuose PL-7, PL-10, PL-11 antrieji paketų stiklai paketuose yra dalinai matiniai 
su skaidriomis juostelėmis/pakraščiais.
• Stiklo paketų rėmeliai:
 termoizoliaciniai Thermix TX.N, juodi RAL 9005;
 termoizoliaciniai Thermix TX.N, pilki RAL7035 (pagal pageidavimą);
 aliumininiai (pagal pageidavimą).
• Užpildų dekoravimas:
 išorinėje pusėje;
 aplikacijos iš nerūdyjančio plieno INOX (modeliuose PL-03, PL-24, PL33) sutapdintos  
 su skydo paviršiumi;
 frezuoti grioveliai 10mm pločio. 
• Spalvos - viena iš 6 žemiau nurodytų spalvų. Taip pat galima rinktis iš specialių tik ALU 
užpildams skirtų spalvų (žr. 70 psl.)

Auksaspalvis 
ąžuolas 

Raudonmedis Riešutas 
(rėvėtas)

Eglė Pušis Riešutas

Spalvos



PRESTIGE LINE  

PRESTIGE LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 41 - 44 puslapiuose

          PL-01                         PL-02                          PL-03                          PL-04

          PL-05                         PL-06                          PL-07                          PL-08

41

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



PRESTIGE LINE  

          PL-09                         PL-10                            PL-11                 PL-12                   

          PL-13                         PL-14                            PL-15                           PL-16

42

          PL-17                         PL-18                        

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra 
aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 

pastato išorės



PRESTIGE LINE  

          PL-19                          PL-20                           PL-21                  PL-22                   

          PL-23                          PL-24                           PL-25     PL-26

43

         PL-27      PL-28                        

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra 
aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų 

durys iš pastato išorės



PRESTIGE LINE  

          PL-29                          PL-30                           PL-31                  PL-32                   
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          PL-33                          PL-34                                  

          PL-35                                               

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra 
aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių 

spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE  
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GLASS LINE tai išskirtinė, pilno įstiklinimo durų užpildų kolekcija, kuomet tiesiai ant stiklo, skait-
meniniu būdu perkeliamas pasirinktas piešinys. Klientai gali rinktis vieną iš 25 VEYNA sukurtų 
paveikslų arba susikurti savo paties vizualinį sprendimą. 
GLASS LINE durys iš kitų išsiskiria savo unikaliu dizainu, patvarumu bei puikiomis šiluminėmis 
savybėmis. Šios durys ne tik atlieka pagrindinę durų funkciją, tačiau taip pat papildo namo 
interjerą bei eksterjerą. 

Parametrai:
•  Standartiniai matmenys - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie 
nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui. 
•  Galimi užpildų storiai - PVC durims - 24/28, ALU durims - 32/36 mm.
•  Maksimalūs užpildų matmenys - 1300 x 2200 mm.
•  Stiklinimas - 44,2/PVC rėmelis/43,1 TF (priešįsilaužiminis 44,2 su printu/šiltas rėmelis/saugus  
stiklas su termoizoliacija).
•  Durų užpildo svoris - nuo 75 iki 120 kg (priklausomai nuo matmenų).  



GLASS LINE  
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         GL-01                           GL-02                           GL-03         GL-04                   

         GL-05                           GL-06                                   

         GL-07          GL-08                   

GLASS LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 46 - 49 puslapiuose

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra 
aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų 

durys iš pastato išorės



GLASS LINE  
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         GL-09                           GL-10                           GL-11           GL-12                   

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



GLASS LINE  
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         GL-13                           GL-14                           GL-15          GL-16                   

         GL-17                                            

         GL-18                                           

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos 
įvairių spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE  

49

         GL-19                           GL-20                            GL-21          GL-22                   

         GL-23                GL-24      

          GL-25     

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš 
pastato išorės



SKYDINIAI UŽPILDAI

Aukšti rinkoje vyraujantys reikalavimai, įmones verčia nuolat tobulėti ir priimti novatoriškus 
sprendimus. Siūlome ne tik įstatomus, tačiau ir skydinius užpildus, kurie yra ypatingai estetiški. 
Skydinių užpildų pagalba durų rėmai yra paslepiami, todėl durys atrodo ypač šiuolaikiškai ir 
puošniai. Taip pat durys su skydiniais užpildais geriau išlaiko šilumą nei durys su paprastais 
durų užpildais.    

Skydinius užpildus siūlome šių durų užpildų linijų gaminiams:  
• Economic line aliuminio durų užpildams.
• New line aliuminio durų užpildams.
• New EK line aliuminio durų užpildams.
• Extra linijos aliuminio durų užpildams.
• Fashion line aliuminio durų užpildams.
• Classic line ir Top line modeliams rekomenduojami vienpusiai skydiniai 44 mm užpildai. 

Galimas padengimo atlikimas ir be „sandwich“ tipo užpildo. Taip pat užpildų storis yra pritai-
kytas populiauriausiems aliuminio profiliams: ponzio, reynaers, so easy ir kitiems. 

 

ĮSPRŪDINIS 
UŽPILDAS

VIENPUSIAI SKYDINIS 
UŽPILDAS 

ABIPUSIAI SKYDINIS
UŽPILDAS 
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APSAUGINĖS (SPARDYMO) JUOSTOS

Apsauginės (spardymo) juostos iš INOX nerūdyjančio plieno durims ne tik suteikia išskirtinai 
elegantišką įvaizdį, tačiau taip pat puikiai apsaugo duris. Šios juostos labiausiai tinka ALU sky-
diniams užpildams, tačiau klientams pageidaujant gali būti pagamintos ir bet kokioms kitoms 
durims. Galima pasirinkti bet kurią spalvą iš RAL spalvų paletės. 
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SPECIALŪS UŽPILDAI
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  BL-02(4)ST      BL-05(1)ST     BL-07(3)ST    NL/EK-41ST    NL/EK-19ST

Specialių užpildų modelius rinkitės 52-53 puslapiuose



SPECIALŪS UŽPILDAI

53

     NL/EK-16ST    EK-16(A)ST      EK-03(A)ST              BL-X1

Parametrai:
•  Modelių BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST standartiniai matmenys 430x2000 mm. Spalva ir 
stiklinimas tokie patys, kaip BASIC LINE (5 psl).
•  Modelių EK-16(A)ST, EK-03(A)ST standartiniai matmenys 500x2000 mm. Spalva ir stiklinimas 
tokie patys, kaip ECONOMIC LINE (11 psl).     
•  Modelių NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST standartiniai matmenys 500x2150 mm. Spalva 
ir stiklinimas tokie patys, kaip NEW LINE EK (24 psl).    
•  Modelio BL-X1 standartiniai matmenys yra 1020x880mm, 
• Visi specialių užpildų modelių gali būti 24/28/36/44 mm storio. Taip pat, pagal pageidavimą, 
galimi ir kitokie durų užpildų storiai.



SLUOKSNINĖS PLOKŠTĖS

Sluoksninės „SANDWICH“ tipo plokštės parametrai:

•  Šerdis iš kieto polistireno putplasčio XPS.
•  Standartinė apdaila: 
    - aliuminio, pasirenkant spalvą pagal RAL paletę. 
    - Balta arba kitos pageidaujamos spalvos, pasirinktos pagal RAL paletę (pagal užsakymą).
    - PVC apdaila arba HPL apdaila iš pageidaujamos RENOLIT, COVA arba HORNSCHUCH dangos.
•  Standartiniai matmenys 900 x 2000 x 44 mm.
•  Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.
•  Galimybė padidinti triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB. 
•  Galimybė panaudoti sutvirtinimą iš kietos HDF plokštės arba aliuminio skardos. 
•  Naudojama durų ar pertvarų gamyboje ir kitose izoliavimo srityse.      
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XPS PLOKŠTĖS, SUTVIRTINIMAI
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XPS plokštės su lipnia plėvele iš abiejų pusių parametrai:

•  Ekstruduotas polistirenas XPS,
•  XPS plokštė iš abiejų pusių padengta lipnia plėvele,
•  Lipnūs paviršiai apsaugoti specialiu silikoniniu popieriumi,
•  Standartiniai matmenys 3000x1000 mm su storiu 6,8,13,17,20,21,24,32,36,40,66 ir 70 mm,
•  Galimi ir pageidaujami storiai bei matmenys,
•  Galimybė naudoti akustinius sutvirtinimus iki 38 dB, 
•  Galimybė pritaikyti aliuminio plokštės sutvirtinimus.
       

Izoliacinių XPS plokštės privalumai:

•  Itin didelis atsparumas drėgmei,
•  Atsparumas trūnijimui ir korozijai,
•  Puikios izoliacinės savybės, 
•  Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.
       
  

     SUTVIRTINIMAI

Mūsų siūlomus užpildus papildomai galima sutvirtinti viduje, 
naudojant aliuminio, HDF ar „Isofix“ plokštes. Spalvoti BA-
SIC LINE užpildai yra standartiškai sutvirtinti dvejomis „Isofix“ 
plokštėmis, o tai ženkliai padidina plokštės tvirtumą. 
Papildomo sutvirtinimo įrengimas yra ypač rekomenduojamas 
spalvotoms PVC plokštėms ir užpildams, kai jie numatomi eksp-
loatuoti saulės atokaitoje (t.y. pietiniuose, pietrytiniuose, pietva-
kariniuose pastatų fasaduose). 

Papildomas sutvirtinimas gali pagerinti triukšmo izoliavimą bei 
atsparumą įsilaužimams.
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GARSO IZOLIACIJA

Pasiūlymas skirtas klientams, ieškantiems durų arba pertvarų užpildų, galinčių užtikrinti padidintą 
garso izoliaciją:
• iki 38 dB - tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich“ tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo 

arba su specialiu, padidintai triukšmą slopinančiu, įstiklinimu. Mažiausias užpildo storis turi 
būti 40 mm. 

• iki 43 dB - tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich“ tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo. 
Maksimalūs užpildo matmenys 2000 x 1000 mm; Storis - HOL ir PVC 32/36/44 mm, ALU 
31/35/43 mm.

Tokie projektai yra populiarūs biuruose, kino teatruose, ligoninėse ar kitose patalpose, kuriose 
reikalinga gera garso izoliacija.



DURŲ AKUTĖS, LAIŠKŲ ANGOS
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DURŲ AKUTĖS

LAIŠKŲ ĮMETIMO ANGOS

Siūlome sidabrinės, baltos ir auksinės spalvos laiškų įmetimo angas, pagamintas iš plastiko ar 
aliuminio. Laiškų įmetimo angą galima įsigyti atskirai ir susimontuoti ją patiems, arba tai gali 
atlikti įmonė VEYNA. Pakuotėje yra instrukcija bei visi reikalingi priedai. Laiškų įmetimo angos 
pritaikytos durims, kurių storis nuo 36 mm iki 70 mm, tačiau nerekomenduotinos naudoti šalto 
klimato šalyse. 

optinė akutė 
(40-90mm storio užpildui)

išmanioji akutė-skambutis su naktinio matymo 
kamera (ekranas 2,8”, 32-120mm storio užpildui)

išmanioji akutė-skambutis su 
naktinio matymo kamera ir judesio 
jutikliu (ekranas 4,3”, 35-120mm 

storio užpildui)

išmanioji akutė-skambutis 
su naktinio matymo kamera 
ir Wi-Fi Smart Home (ekra-
nas 4,3”, 35-100mm storio 

užpildui)
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DURŲ PLAKTUKAI

AMPHORA 
SATIN

AMPHORA 
BRASS

AMPHORA
PATINA

LION
BRASS

LION
PATINA



RANKENOS

     VP-10                                  VP-11                                VP-12                              VP-13              

          VP-14                               VP-15                             VP-16                                  VP-17 

  VP-18D                     VP-19D                    VP-20                          VP-21                          VP-22   

Siūlome nerūdijančio plieno tvirtas ir estetiškai atrodančias durų rankenas. Pagal kliento pagei-
davimus parenkamas rankenos ilgis bei išlenkimo spindulys, todėl sudaroma galimybė rankeną 
pritaikyti prie gaminio. 

Tvirtinimo kampas 90 
laipsnių, skersmuo 30 
mm, galimas ilgis nuo 
300 iki 2000mm

Tvirtinimo kampas 45 
laipsniai, skersmuo 
30 mm, galimas ilgis 
nuo 300 iki 2000mm

Tvirtinimo kampas 45 
laispniai, skersmuo 
40mm, ilgis 1000mm

Tvirtinimo kampas 
90 laipsnių, rankenos 
matmenys 40x20mm, 
galimas ilgis 1000mm

Tvirtinimo kampas 45 
laipsniai, rankenos 
matmenys 40x20mm, 
galimas ilgis nuo 600 
iki 1800mm

Tvirtinimo kampas 
90 laipsnių, rankenos 
matmenys 40x20mm, 
galimas ilgis nuo 
600mm iki 1800mm

Tvirtinimo kampas 90 
laipsnių, skersmuo 
30mm, ilgis 300mm

Tvirtinimo kampas 90 
laipsnių, skersmuo 30 
mm, ilgis 300 mm

Tvirtinimo kampas 45 
laipsniai, skersmuo 30 
mm, galimas ilgis nuo 
400 iki 1400mm

Tvirtinimo kampas 90 
laipsnių, skersmuo 
30 mm, galimas ilgis 
nuo 400 iki 1400mm

Tvirtinimo kampas 90 
laipsnių, skersmuo 
30 mm,  galimas ilgis 
nuo 600 iki 1600mm

Tvirtinimo kampas 
90 laipsnių, rankenos 
matmenys 40x20mm

Rankenos matmenys 
100x5mm
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RANKENOS
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   VP-23                              VP-24                                   VP-25                                  VP-29                          

             VP-26                                               VP-27                                              VP-28                                

100 mm x 5 mm,
viena pusė, matinis 
nerūdijantis plienas

550 mm x 155 mm,
matinis nerūdijantis plienas 
kišeninė rankena

185 mm x 1400 mm,
matinis nerūdijantis plienas 
kišeninė rankena

Įspausta kišenės rankena,
plotis 61 mm, matinis 
nerūdijantis plienas arba 
ALU dažytas su pasirinkta 
RAL spalva

200 mm x 200 mm,
matinis nerūdijantis plienas 
kišeninė rankena

200 mm x 250 mm,
matinis nerūdijantis plienas 
kišeninė rankena

200 mm x 200 mm,
matinis nerūdijantis plienas 
kišeninė rankena

PASTABA. Visos įleidžiamos (kišeninės) rankenos gali būti montuojamos į durų užpildus, kurių storis 36 mm ir dau-
giau. Tuo tarpu modelis VP 29 gali būti montuojamas į ne plonesnį nei 60 mm durų užpildą. 



PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
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Pirštų skaitytuvo rinkinį sudaro:
• pirštų antspaudų skaitytuvas “arte” (25 x 52 mm), 
• kontrolės panelis “ekey home CP IN plus”, 
• kabelis AA (jungiantis skaitytuvą su paneliu), 
• kabelis B (jungiantis panelį su sumaitinimo šaltiniu ), 
• kabelis C (papildomas prailgintojas), 
• maitinimo šaltinis.

Skaitytuvas gali būti montuojamas ant durų varčios ar bet kurios kitos durų užpildo dalies. 
Už papildomą kainą pirštų antspaudų skaitytuvas gali būti sumontuotas ir į pasirinktą 
rankeną: VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.



 NERŪDIJANČIO PLIENO 3D APLIKACIJOS
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Norintiems išties išskirtinių durų, galime pasiūlyti išlenktus 3D elementus, kurie dėka spe-
cialios INOX suvirinimo technologijos pasižymi puikiu tvirtumu. Dėka paties nerūdijančio 
plieno patvarumo bei modernaus dizainų spektro, esame tikri, jog galime užtikrinti klientų 
pasitenkinimą įsigytais durų užpildais. 
Šios nerūdijančio plieno aplikacijos gali būti pasirenkamos modeliams:
EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A), EK-45 (A), EK-51 
(A). Taip pat klientams pageidaujant gali būti sukurti ir individualūs šių aplikacijų projek-
tai.



 DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

Ieškantiems originalių sprendimų, Veyna siūlo savo pasirinktas duris papuošti dekoraty-
viniais stiklo ornametais, kurie gali būti pritaikomi, bet kurios linijos durims. Platus asor-
timentas atveria galimybę sukurti nemažai naujų kombinacijų. Ornamentų dėka galite 
savo lauko durims suteikti charakterio, estetikos ar elegancijos, priklausomai nuo to, 
kokius ornamentus  ar jų kombinacijas pasirenkate. Ornamentai gali būti naudojami 
visuose stikluose be aplikacijų, išskyrus: Delta bronze, Delta matt, Cathedral, 
Flutes ir Altdeutsh skaidrus.  

MAŽIEJI ORNAMENTAI
DB 020

102x102 mm
DB 026

25x203 mm
DB 066

25x217 mm
DB 255

19x76 mm

DB 109
161x161 mm

DB 267
192x130 mm

DB 269
136x190 mm

DB 229
80x80 mm

DB 034
144x144 mm

DB 264
25x305 mm

DB 257
19x152 mm

DB 106
145x75 mm
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 DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

VIDUTINIAI ORNAMENTAI

DB 069
262x190 mm

DB 145
144x265 mm

DB 149
285x144 mm

DB 161
126x126 mm

DB 163
346x197 mm

DB 242
120x120 mm

DB 110
72x100 mm

DB 347
212x217 mm

DB 249
265x155 mm
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 DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

DB 111
42x100 mm

DB 112
70x100 mm

DB 113
72x103 mm

DB 114
80x100 mm

DB 115
73x100 mm

DB 116
77x100 mm

DB 117
77x100 mm

DB 118
73x100 mm

DB 119
77x100 mm
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 DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

DIDIEJI ORNAMENTAI

DB 246
125x830 mm

DB 243
334x806 mm

DB 298
283x519 mm

DB 299
283x519 mm

DB 184
277x153 mm

DB 240
109x385 mm

DB 316
1112x610 mm

DB 314
74x640 mm
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DELTA
bespalvis

ALTDEUTSCH 
bespalvis

ALTDEUTSCH 
rudas

KURA bespalvisKURA rudas

KATHEDRAL
bespalvis

SILVIT bespalvis MADERA
bespalvis

MASTER CARRE MASTER LENS

SATINATOCHINCHILLAMASTER RAYMASTER POINTMASTER LIGNE

SQUARENIAGARAFLUTESCREPI

 DEKORATYVINIAI STIKLAI

Siūlome platų dekoratyvinių stiklų, populiarių Europos rinkoje, pasirinkimą. Dažniausiai tai 
aukščiausios kokybės „Pilkington“ stiklai, tačiau be mūsų standartiniame pasiūlyme esamų stiklo 
rūšių, taip klientams galime pasiūlyti ir įvairius kitus įstiklinimo sprendimus. Klientui pageidaujant, 
durų užpildų įstiklinimui naudojame įvairius termoizoliacinius, tonuotus, atspindinčius (reflex), 
raštuotus, padidinto saugumo, priešįsilaužiminius ar specialios paskirties stiklus, įrengiame papil-
domus stiklo skirtukus tarp stiklų. Taip pat esant poreikiui galimas ir individualių ornamentinių ar 
vitražo įstiklinimo elementų įrengimas (šiuo atveju gamybos terminas pailgėja)
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Stiklo smėliavimas – tai procesas, susijęs su specialiu stiklo paviršiaus apdirbimu nau-
dojant šlifavimo medžiagą. Šio proceso metu nuimamas viršutinis sluoksnis, taip išgaunat 
matinį efektą. Naudojant šią technologiją, pasiekiamas ypatingai gražus ir subtilus rezul-
tatas. Stiklo smėliavimas leidžia sukurti įvairius raštus, puošiančius durų paviršių.  
 

SMĖLIAVIMO TECHNIKA APDOROTI STIKLAI
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  01           02               03            04            05            06             07             08              09

Smėliavimo būdu apdirbti stiklai gali būti naudojami šiuose modeliuose:
• EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08
• EK-04(A) ir EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06
• EK-05(A) ir EK-15(A): SAND 07
• EK-50(A) ir EK-51(A): SAND 09



„BEWEL“, „DECORGLAS“, „FUSING“ „TIFFANY“ SERIJOS VITRAŽAI 

Vitražai yra ypač efektinga durų dalis. Spalvų ir šviesos žaismas sukuria nepakartojamą atmosferą 
ir „šviesos magiją“. Vitražais puoštos durys tinka tiek klasikinio, tiek modernaus architektūros 
stiliaus pastatuose. Vitražas, kaip dekoratyvinis elementas, tuo pačiu metu atlieka ir praktišką 
funkciją - apsaugo nuo nemalonių vaizdų, per didelio saulės spindulių patekimo į vidų bei užtikrina 
privatumą. Durų vitražu gali tapti dailininko paveikslas, geometrinės figūros, heraldiniai elemen-
tai ar bendrovės logotipas.  

Juoda panaši į 
RAL 9005

Šviesiai pilka 
panaši į  RAL 

7035

Balta panaši į  
RAL 9016

Pilka panaši į  
RAL 7040

Ruda panaši į  
RAL 8003

Mahogany 
panaši į  RAL 

8016

Bazinės spalvos (nemokamai, trumpesni terminai) Papildomos spalvos (nemokamai, ilgesni terminai)

VITRAŽINIAI STIKLAI, STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI
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TERMOIZOLIACINIAI STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI

Įprasta, kad languose naudojami įvairių storių aliumininiai (ALU) stiklo paketų rėmeliai.  Tačiau 
dabar turite galimybę termoizoliacinius rėmelius išsirinkti iš 6-ių spalvų, geriausiai derančių prie 
Jūsų durų spalvinio sprendimo, visiškai nemokamai.



SPECIALIOS ALU UŽPILDŲ DANGOS
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Šios specialios spalvos galimos tik ALU užpildams ir tik prie dangos nurodytoms durų 
linijoms.

ŽALVARIS SIDABRAS AUKSAS

RŪDYS BETONAS 

• Clasic line (išskyrus 
modelius su aplikac.)

• New line ir New line EK
• Top line
• Extra line
• Fashion line
• Prestige line

• Clasic line (išskyrus 
modelius su aplikac.)

• New line ir New line EK
• Top line
• Extra line
• Fashion line
• Prestige line

• Clasic line (išskyrus 
modelius su aplikac.)

• New line ir New line EK
• Top line
• Extra line
• Fashion line
• Prestige line

• Visi ALU modeliai • Visi ALU modeliai



Kertupio g. 59, Neveronys, 
LT-54487 Kauno raj., Lietuva

tel.: +370 37 46 00 40,
El. p.: info@aveplast.lt

www.tikslangai.lt 
www.aveplast.eu


