
SPALVOS: KONSTRUKCIJA: 

STIKLAS: 

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86  /  ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87 

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE 

coimbra

B402

juodmedis 

B406

B473

riešutmedis duro 
CLPL

ąžuolas eterno 

B474

CLPL
pilkas ąžuolas 

B476

CLPL
tamsi coimbra 

B542

CPL
balta 

B490

CPL

žuolas  klasikinis riešutmedis pelenų spalvos 
ąžuolas 

antracitas 

Spalva B662 (Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Domino 4 
(pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba 
reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai  bei pločiai negalimi

žuolas 

ENDURO            naudojimo intensyvumas: 

kedras forte 

B462

natūralus ąžuolas 

B587

baltas ąžuolas 

B596

retro ąžuolas 

B638
ENDURO PLUS           naudojimo intensyvumas: 

ENDURO 3D            naudojimo intensyvumas: 

Žemaitiškas ąžuolas

ENDURO 3D (Spec)            naudojimo intensyvumas: 

riešutmedis melunga 

B439

auksinis ąžuolas 

B441

B662

GRUBLĖTA naudojimo intensyvumas: 

Eko faneruotė            naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

naudojimo intensyvumas: 

satinato

1

2

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS 

užpildo elementas: plokštė (storis 10 mm) 

užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė 
(storis 4 mm arba 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm) 

rėmas: iš MDF plokštės 

danga 

1
2

PASTABA:

Visos DOMINO varčios komplektuojamos 
su grūdintu stiklu. 

PASTABA: 

PLOTIS
60 70 80

Varčia DOMINO 4 B473;B474;B476;B490;B662 TAIP TAIP TAIP
Varčia DOMINO 8 B474 NE TAIP TAIP
Varčia DOMINO 15 B473;B474; B476; NE TAIP TAIP

44*90 B662;B473;B474;B476;B490 TAIP TAIP TAIP

 

75/94

B662

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP

 120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP

 

75/94

B473;B474; B476;B490

TAIP TAIP TAIP
95/114 TAIP TAIP TAIP
120/139 TAIP TAIP TAIP
140/159 TAIP TAIP TAIP
160/179 TAIP TAIP TAIP

SPALVA

SANDĖLIUOJAMA:

35

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 

GALIMOS STAKTOS: 

VARČIOS MATMENYS: 
ėrės varčios plotis nuo „60” iki „100” 

ėrių varčių plotis nuo „120” iki „200” 

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas  

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

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

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

varčios rėmas iš MDF plokštės 

varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 

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"
Spalvos B490, B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

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

standartinė [OB3] 

ventiliacijos įpjova 
varčia be rakto skylės 

ž plotį „100” 
vyris „60” - „80” varčioje 

vyrio dangtelis 
įvorės  

valios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) 
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) 
varčios pritaikymas slankiajai sistemai 
varčios be užlaidos gamyba  
dvivėrių durų gamyba 

PAPILDOMA ĮRANGA:                             

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]

OB3 ORS2
ORS8

ORS7
ORS10

NDRU

sendintas tikas

NDTE

riešutas

NDOR

natūralus 

NDLA
NATŪRALI danga   

amerikinis

NOAM

bolivinis

NOBO

NDBI

Balintas ąžuolas Venge

NWLA
MODIFIKUOTA danga   
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