
PLIENINĖS DURYS “NINZ”
Italų kompanijos “Ninz” daugiau nei 60 metų gaminamos įvairios paskirties plieninės durys, optimalus pasirinkimas 
Jūsų namams ir pramoniniams - komerciniams pastatams. Jos gali būti naudojamos tiek viduje, tiek ir išorėje: 

• Daugiatikslės durys - vidinės (korėto kartono užpildas) arba išorinės (akmens vatos užpildas)
• Priešgaisrinės durys - izoliacinis ugniai atsparios vatos užpildas
•  Priešdūminės durys - izoliacinis ugniai atsparios vatos užpildas. Komplektuojamos su tarpine bei mobiliu durų slenksčiu.

Pagal savo poreikius galite rinktis vienvėres arba dvivėres reversines daugiatiksles, priešgaisrines ar priešdūmines 
plienines duris, standartinių ar nestandartinių matmenų.

VIDAUS LAUKO PRIEŠGAISRINĖS

REVER UNIVER UNIVER EI230 UNIVER EI260

Varčios storis 40 mm 50 mm 50 mm 60 mm

Varčios užpildas Korėtas kartonas Akmens vata Ugniai atspari akmens vata

Varstymo tipas Vienvėrės reversinės/dvivėrės

Standartinė spalva RAL 9002

Spalvos, kurių 
dažymas
neturi įtakos kainai

RAL: 1013; 1015; 5010; 5024; 6000; 7016; 7024; 7035
7038; 8011; 9001; 9002; 9010; 9011; 9016; 9018

Varčios svoris, 
vienvėrės

15 kg/m2 23 kg/m2 34 kg/m2 36 kg/m2

Varčios svoris, dvivėrės 14 kg/m2 22 kg/m2 - 35 kg/m2

Rėmo skardos storis 1,2 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Varčios skardos storis 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Oro pralaidumas
Vienvėrės/ dvivėrės

n/d 2/3 klasė 2/3 klasė n/d

Šilumos laidumas n/d
1,57 W/m2K be lango
1,99 W/m2K su langu

1,57 W/m2K be 
lango

1,49 W/m2K be 
lango

2,01 W/m2K su 
langu

Atsparumas 
vandeniui

n/d 2A klasė

Atsparumas vėjui n/d C2

Varstymo ciklų 
skaičius

n/d 200.000

PLIENINĖS DURYS „NINZ“



40 MM

DURŲ VARČIA gaminama iš 
cinkuotos plieninės skardos 
ir yra užpildyta korėto 
kartono užpildu. Visos durų 
detalės yra pilnai cinkuotos, 
įskaitant ir “paslėptas” 
furnitūros detales.

STANDARTINE SPALVA 
durų paviršių yra dažomas 
epoksidiniais poliesteriniais 
dažais, 180oC krosnyje. 
Dažų sluoksnis - 70 mikronų 
storio. Išrankiausiems 
klientams duris NINZ REVER 
nudažysime pasirinkta 
spalva iš plačios RAL paletės.

PLIENINIŲ DURŲ PARAMETRAI

RAL9002 1,2 MM KONSTRUKCIJA

DURŲ RĖMAS 
komplektuojamas su 2 arba 
4 ilgaamžiais vyriais, rėmo 
tvirtinimo elementais bei 
nailonine rankena.  Durų 
rėmo skardos storis - 1,2 mm, 
varčios skardos storis - 0,5 
mm.

GALITE RINKTIS vienvėres 
reversines arba dvivėres 
daugiatiksles duris,
standartinių arba
nestandartinių matmenų 
ir atsiveriančias 180o 

kampu. Maksimalūs durų 
išmatavimai - 2000 x 2200 
mm.

Naudojimo paskirtis Vidaus patalpose

Varčios storis 40 mm

Varčios užpildas Korėtas kartonas

Varstymo tipas
Vienvėrės reversinės/
dvivėrės

Standartinė spalva RAL 9002

Spalvos, kurių dažymas
neturi įtakos kainai, RAL

1013, 1015, 5010, 5024, 
6000, 7016, 7024, 7035, 
7038, 8011, 9001, 9002, 
9010, 9011, 9016, 9018

Varčios svoris, vienvėrės 15 kg/m2

Varčios svoris, dvivėrės 14 kg/m2

Rėmo skardos storis 1,2 mm

Varčios skardos storis 0,5 mm

Garantija 2 metai

SPECIFIKACIJOS

Jūsų norimo atvaizdo perkėlimas ant durų varčios. 
Paveikslas yra spausdinamas aukštos rezoliucijos 
skaitmeninės spaudos būdu ir padengiamas skaidria 
plėvele, užtikrinčios atvaizdo neišblukimą. NINZ NDD 
durų dekoro kainą galima pasiskaičiuoti NINZ oficialioje 
svetainėje adresu: http://www.ninz.it. Durų dekoro kaina 
svetainėje + PVM (21 %) =  mažmeninė durų dekoro kaina 
Eur su PVM. Prie gautos dekoro kainos pridėję durų kainą, 
gausite galutinę NINZ NDD durų kainą.   

VIDINĖS DURYS „NINZ REVER“
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