
SPALVOS: 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 
standartinė [OB3] 

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

ventiliacijos įpjova 32,00 39,36

varčia be rakto skylės nemokamai 

ž plotį „100” 42,00 (vnt.) 51,66 (vnt.) 

vyris „60” - „80” varčioje 16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

vyrio dangtelis 4,00 (vnt.) 4,92 (vnt.) 

įvorės  21,00 (kompl.) 25,83 

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 63,00 (kompl.) 77,49 

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 158,00 (kompl.) 194,34 

varčios pritaikymas slankiajai sistemai 84,00 103,32

varčios be užkaito gamyba  84,00 103,32

dvivėrių durų gamyba 84,00 103,32

16,00 (vnt.) 19,68 (vnt.) 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

KONSTRUKCIJA: 

šoniniai ir viršutinis kraštas  vertikaliosios varčios briaunos 

suapvalintos  (daugiau informacijos 78 psl.) 

čią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija 

dvivėrės varčios turi užlaidą (paveikslėlis 72 psl.)  

VARČIOS MATMENYS: 

ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 73 - 78  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 79 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
šviesus kaštonas 

B543

CPL

balta 

B490

CPL

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638

žuolas klasikinis riešutmedis ų spalvos ąžuolas antracitas žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

GRUBLĖTA            naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: 
plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 6 mm)  
rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir 
HDF plokščių elementais 

danga 

1
2

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais 

varčios užpildas - 10 mm storio plokštės arba 6 mm storio stiklai 

laminuoti šoniniai ir  viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos   (daugiau informacijos 80 psl.) 

vienvėrių varčių plotis nuo „60” iki „100”  

dvivėrių varčių plotis nuo „120” iki „200”  

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.) 

įpjova (tik modelis INTERO) 

čia be rakto skylės 

ž plotį „100” 

čioje 

vyrio dangtelis 

čios pritaikymas slankiajai sistemai 

čios be užlaidos gamyba  

ėrių durų gamyba 

STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA 
VYRIŲ PUSĖJE 

juodmedis 

žuolas 

riešutmedis melunga auksinis ąžuolas 

riešutmedis duro ąžuolas eterno žuolas 

skaidrus 

VARČIŲ D’ARTAGNAN MODELIAI SU 
STIKLU GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ 
IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA 
ILGESNIS. 

STIKLAS: 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

FAKTŪRINĖ naudojimo intensyvumas: 

EKO FANERUOTĖ            naudojimo intensyvumas: 

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] 
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] 
arba (80mm pločio) [ORS10]

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

NDRU

sendintas tikas

NDTE

riešutas

NDOR

natūralus 

NDLA
NATŪRALI danga   

amerikinis

NOAM

bolivinis

NOBO

NDBI

Balintas ąžuolas Venge

NWLA
MODIFIKUOTA danga   

Ą
žu

ol
as

Ri
eš

ui
ta

s

varčia be įžgręžtos skylės raktui; 
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" 

Durys be užlaidos  komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais 
ir magnetine spyna.


