
Aliuminio 

sistemos



02 Apollo Cold
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOWS AND DOORS SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis/Window profiles depth
Stakta /Frame 51 mm, varčia /Sash 60 mm

Durų profilių plotis/Door profiles depth

Stakta /Frame 51 mm, varčia /Leaf 51 mm

Stiklinimas/Glazing

su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets

Apkaustai /Hardware

Eurorowek, Wręb/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
3 - 36 mm (fiksuotos durys ir stiklinimas)

5 – 44 mm (langai)

FIKSUOTAS STIKLINIMAS

Techniniai parametrai/Technical values

Atsparumas mechaniniams poveikiams/
Mechanical strenght

3 klasė/Class 3

Atsparumas smūgiams/Impact resistance

 IV b klasė/Class 4b

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui/
Resistance to repeated opening and closing

5 klasė/Class 5

Sertifikatai/Certification:

 Durys ir vitrinos – ITB AT-15-8396/2010

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio 
tarpiklio, skirta naudoti pastatų viduje. 
Leidžia statyti duris ir langus, naudojant 
nedidelio matomo pločio ir gylio (51mm) 
profiliuočius. Tinka vidaus durims, 
pertvaroms ir tambūrams statyti.

This series of profiles without thermal 
break is designed primarly for inside use. 
Allows you to build doors and windows with 
a small width viewing profiles and narrow 
depth (51mm). Proven in the construction 
of interior doors, partition walls and wind 
porches.



03Atlas
ŽIEMOS SODŲ STOGŲ SISTEMA/ROOF SYSTEMS

Technine specifikacija:/Characteristics:

Laikančiojo profilio plotis/Construction width
Basic: 56 mm 
Fundus: 56 mm 

Laikančiojo profilio aukštis/Construction depth
Basic: 71 mm, 101 mm, 128 mm
Fundus: 71 mm, 101 mm, 128 mm

Stogo nuolydis/Roof pitch
Basic: 10° – 40° 
Fundus: 10° – 40° 

Stiklo paketo storis/Infill thickness
Basic: 14 – 45 mm 
Fundus: 14 – 45 mm

Aliuminio profiliuočių sistema su terminiu 
tarpikliu, skirta žiemos sodų stogams statyti. Gali 
būti kelių vizualinių variantų. Siauras stogo 
konstrukcijas karkasas iš 56mm matomo pločio 
profilių. Sistemą galima stiklinti daugiasluoksniu 
stiklu ir polikarbonato plokštėmis. Suderinama su 
daugeliu langų-durų ir stumdomosiomis Blyweert 
sistemų.

The series of aluminium profiles with thermal 
break is suitable for the construction of 
wintergarden roofs. It is available in a range of 
aesthetic designes.  The profiles with 56mm 
width viewing  are used for the narrow frame of 
the roof. The system is adapted for filled glazing 
units and polycarbonate panels. The series is 
compatible with most Blyweert window, door and 
sliding systems.

HORIZONTALAUS 

NUTEKAMOJO 

VAMZDŽIO PJŪVIS



04 Harmonia
STUMDOMŲ-SULANKSTOMŲ DURŲ SISTEMA/FOLDING DOOR SYSTEM

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių plotis/Profiles depth
Stakta /Frame 72 mm, 

Varčia/Leaf 70 mm, Stulpelis/T-profile 63 mm

Vertikalaus stulpepio matomas plotis

/Visible width of mullion profile
150 mm

Maksimali anga /Maximum size
B = 7000 mm, H = 2600 mm

Maksimalus varčios svoris/Admissible leaf weight

130 kg

Stiklinimas/Glazing

su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets 

Stiklo storis/Infill thickness
4 – 48 mm

Techniniai parametrai/ Technical values

Oro pralaidumas/Air permeability:

600 Pa

Atsparumas vėjui/Resistance to wind load:
2400 Pa

Atsparumas vandeniui/Watertightness:
300 Pa

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio tarpiklio, 
skirta naudoti pastatų išorėje. Leidžia statyti 
stumdomas sulankstomas duris. Trijų kamerų 
profiliai, kurių staktos gylis 72mm, užtikrina optimalią 
terminę izoliaciją. Sulankstomų durų sistema suteikia 
didelį stiklinimo plotą ir neužima daug vietos 
atidarius. Galimas variantas su žemu slenksčiu 
neįgaliųjų patogumui. Tinka naudoti statant pertvaras 
privačiuose namuose ir komerciniuose objektuose.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use.  It allows you to build a 
sliding folding doors. These three-chamber profiles 
with a depth of 72mm frame ensure optimum thermal 
insulation. Folding door system enables to create 
large format glazing while optimizing the occupied 
space after opening. A design with low threshold is 
available as a convenience for people with disabilities. 
Proven in the construction of partitions in private 
investments and commercial buildings.

Terminė izoliacija/Thermal insulation
Uw vertė nuo 1,4 iki 2,9 W/m2K (5000 mm x 2300 mm dydžio 

durys su dvigubu stiklo paketu Ug = 0,5; 5 varčios)
Uf value from 1,4 to 2,9 W/m2K

ŽEMO SLENKSČIO

PJŪVIS



05Helios
ALIUMINIO STOGŲ SISTEMA/ROOF SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Laikančiojo profilio plotis/Construction width
55 mm  

Laikančiojo profilio aukštis/Construction depth
100 mm

Stogo nuolydis/Roof pitch
7° – 22,5° 

Stiklo paketo storis /Infill thickness
8 – 16 mm

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio 
tarpiklio, skirta terasų ir stovėjimo vietų (pastogė 
automobiliams) stogams statyti. Sistemą galima 
stiklinti stiklu ir polikarbonato plokštėmis. Siauras 
stogo konstrukcijas karkasas iš 55mm matomo 
pločio profilių. Keli nutekamojo vamzdžio variantai 
ir nuleidimo vamzdžiai diskretiškai paslėpti 
laikančiuose stulpuose pabrėžia konstrukcijos 
estetines savybes. Sistemos elementai leidžia 
statyti estetines ir ekonomines stogo 
konstrukcijas.

The series of aluminium profiles without thermal 
break is designed  for the construction of terraces, 
verandas and roofs of parking spaces (carports). 
The system is adapted to fill both glass and 
polycarbonate panels. The profiles with 55mm 
width viewing are used for the narrow frame of 
the roof. A few variations of gutters and 
downspouts that are discreetly hidden in the 
supporting pillars emphasize aesthetics of the 
arrangment. System components helps you create 
aesthetic and economical roof structures.

HORIZONTALAUS 

NUTEKAMOJO 

VAMZDŽIO PJŪVIS



06 Hercules
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOWS AND DOORS SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis /Window profiles depth
Stakta /Frame 67 mm, varčia /Sash 76 mm

Durų profilių plotis /Door profiles depth
Stakta /Frame 67 mm, varčia 76 /Leaf 67 lub 76 mm

Stiklinimas /Glazing

su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets 

Apkaustai /Hardware
Eurorowek (aluminium + pvc)/ Euro groove, PVC groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
4-61 mm (langas), 4–52 mm (durys ir vitrinos)

/4-61mm (windows), 4-52mm (doors and fixed windows)

Lango techniniai parametrai

/Technical values for windows:

Terminė izoliacija/thermal insulation

Oro pralaidumas /Air permeability

iki 600 Pa/up to 600 Pa (EN 1026; EN 12207)

Atsparumas vėjui/Resistance to wind load 

iki 1600 Pa/up to 1600 Pa (EN 1221; EN 12210) 

Atsparumas vandeniui/Watertightness

iki 2000 Pa (EN 750 – EN 1027; EN 12208)

Atsparumas įsilaužimui/

Burglar resistance

SKG – WK2

Sertifikatai/Certification

UBAtc - ATG n° A/G 09/2785 

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio tarpiklio, 
skirta naudoti pastatų išorėje. Leidžia statyti įvairių 
tipų duris ir langus. Trijų kamerų profiliai, kurių 
staktos gylis 67mm, užtikrina optimalią terminę 
izoliaciją. Sistema siūlo sprendimus daugeliui įprastų 
langų ir durų, o optimalus kainos bei kokybės 
santykis padaro ją dažniausiai naudojamą langų-
durų sistemą. Tinka naudoti statant pertvaras 
komerciniuose objektuose.

The series of aluminium profiles with thermal break 
is designed for outside use.  It allows you to build 
different types of doors and windows. These three-
chamber profiles with a depth of 67mm frame 
ensure optimum thermal insulation. The system is 
suitable for most standard types of windows and 
doors and the best value for money make it the 
most widely used window – door system.  Best 
proven in the construction of  partitions in 
commercial buildings.

nuo 1,97 W/m2K iki 2,8 W/m2K/Uf value from 1,97 to 2,8 W/m2K

VERTIKALUS PJŪVIS



07Hestia
PAKELIAMŲ-STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA/SYSTEM FOR SLIDING DOORS

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių plotis /Profiles depth
Stakta /Frame 117 mm, varčia /Leaf 51 mm

Profilių matomas plotis /Visible width of profiles
Stakta /Frame 45 mm, varčia /Leaf 87 mm
Vidurinis profilis/Mullion 91 mm

Stiklinimas/Glazing
su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets

Stiklinimo plotis /Infill thickness
Varčia /Leaf 3 – 36 mm

Techniniai parametrai/Technical values

Oro pralaidumas /Air permeability:
iki 600 Pa (EN 1026; EN 12207)

Atsparumas vėjui /Resistance to wind load:
iki 1200 Pa (EN 12211; EN 12210)

Atsparumas vandeniui /Watertightness:
iki 600 Pa (EN 1027; EN 12208)

Atsparumas įsilaužimui /Burglar resistance:
SKG – WK2 (ENV1627) 

KOMO sertifikatas: ATT’09.11.295.01

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio 
tarpiklio, skirta naudoti pastatų išorėje. 
Leidžia statyti stumdomas duris, kurių 
maksimalus varčios svoris 400kg. Trijų 
kamerų profiliai, kurių varčios gylis 51mm, 
užtikrina pagrindinę terminę izoliaciją. Gali 
būti kelių variantų su vieno, dviejų ir trijų 
bėgių stakta. Tinka naudoti statant 
stumdomas duris privačiuose namuose ir 
komerciniuose objektuose.

The series of aluminium profiles with 
thermal break is designed for outside use. 
Allows the creation of sliding door with 
maximum weight of 400kg. Three-chamber 
sash profiles with a depth of 51mm frame 
ensure basic thermal insulation. The series is 
available with the frame one-, two- and 
three-rails. Best proven in the construction 
of sliding doors in the private investments 
and commercial buildings.

STUMDOMOS VARČIOS 

PJŪVIS



08 Hermes
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOWS AND DOORS SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių plotis /Profiles depth
Stakta /Frame 81 mm, varčia /Sash 90 mm

Mažiausias į vidų atidaromo lango matomas plotis 

Stakta /Frame 67 mm, varčia /Sash 41 mm

Mažiausias T profilio plotis 
73 mm

Stiklinimas/Glazing
su EPDM stiklinimo sandarikliais /with EPDM gaskets 

Su neutraliu silikonu

Apkaustai/Hardware
Eurorowek/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infil thickness  
12 - 49 mm

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio tarpiklio, 
skirta naudoti pastatų išorėje. Leidžia statyti retro 
stiliaus medieną imituojančius duris ir langus. Trijų 
kamerų profiliai, kur staktos gylis 81mm, 
patentuota izoliatorių sistema Spidertechnology® 
ir daugybė šiltinimo elementų užtikrina didelę 
terminę izoliaciją. Tinka naudoti statant išorines 
pertvaras naujuose pastatuose ir renovuojant 
esamus pastatus, kuriuose naudojami aukštos 
vizualinės kokybės retro stiliaus apkaustai.

The series of aluminium profiles with thermal 
break is designed for outside use.  It allows you to 
build doors and windows  with specific look of 
wooden window in retro style. Three-chamber 
profiles with a depth of 81mm frame, patented 
insulator Spidertechnology® and number of 
warming elements ensure high termal insulation.  
Bets proven in the construction of  external 
screens  in a modern buildings and when 
renovating existing buildings that requires high 
aesthetic in classic retro style.

LANGO VARČIOS PJŪVIS



09Horae
SISTEMOS TINKLELIAMS NUO UODŲ GAMINTI/FLYSCREEN

Aliuminio profiliuočių sistema, skirta pertvaroms 
nuo uodų statyti. Leidžia statyti fiksuotus, 
atidaromus ir slankiojančius tinklelius. Suderinama 
su langų-durų sistema ir stumdomosiomis Blyweert 
ir kitų gamintojų sistemomis.

The series of aluminium profiles with thermal break 
is designed to create partitions with anti-insects 
protection. It is used to build fix screens, turn and 
sliding nets. The series is compatible with window-
door and sliding systems designed by Blyweert or 
other manufacturers.

LANGO SU TINKLELIU 

NUO UODŲ PJŪVIS



10 Kolos
PAKELIAMŲ-STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA/SYSTEM FOR SLIDING DOORS

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių plotis /Profiles width
Rėmas /Frames 159 mm, varčia /Leaf 72 mm

Profilių matomas plotis /Visible width of profiles
Rėmas /Frames 50 mm, varčia /Leaf 77 mm,

Montažinis profilis/ 92 mm

Maksimalus varčios svoris /Admissible leaf weight

Nuo 200 kg iki 400 kg - pakeliamai-stumdomai sistemai

Apkaustai /Hardware

Eurorowek/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness

 nuo 9 mm iki 57 mm

Techniniai parametrai/Technical values

Terminė izoliacija /Thermal insulation

 

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio tarpiklio, 
skirta naudoti pastatų išorėje. Leidžia statyti 
stumdomas ir pakeliamus-stumdomas duris, kurių 
maksimalus varčios svoris 400kg. Trijų kamerų profiliai, 
kurių varčios gylis 72mm, užtikrina didelę terminę 
izoliaciją. Gali būti kelių variantų su vieno ir dviejų 
bėgių stakta. Stumdomų durų sistema suteikia didelį 
stiklinimo plotą ir neužima daug vietos atidarius. Tinka 
naudoti statant stumdomas duris privačiuose namuose 
ir komerciniuose objektuose.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. Allows to build sliding  and  
lift - sliding door with maximum  weight of 400kg. 
Three-chamber sash/profiles with a depth of 72mm 
frame ensure  high  thermal insulation. The series is 
available  with the one- and  two-  pronged frame. 
Sliding door system enables to create large format 
glazing while optimizing the occupied space after 
opening. Proven in the construction of sliding door in 
private investments  and commercial buildings.

 od 9 mm to 57 mm

Uw 1,44 W/m2K (dvivėrių konstrukcijos 
matmenys 4000 mm x 2900 mm su 

dvigubu stiklo paketu 1,0 - 0,05)

STUMDOMOS 

VARČIOS SU 

TINKLELIU NUO 

UODŲ PJŪVIS



11Kratos
FASADINIŲ SIENŲ SISTEMA/CURTAIN WALLS

.

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių plotis /Profiles width
Rėmas /Frame 52 mm

Profilių storis /Profiles depth
Stulpas  50 mm – 260 mm

Vertė Ix/
Stulpai  Ix = 2600 cm4 (galimas sisteminis stiprinimas)

Fasado užpildymas/
Langai/Durys/Windows/Doors
Visos konstrukcijos pagal katalogą

Techniniai parametrai/Technical values

Šiluminė izoliacija /Thermal insulation
Uf nuo 0,86 do 1.33 (priklausomai nuo stiklų storio)

Oro pralaidumas /Air permeability
600 Pa

Atsparumas vėjui /Resistance to wind load
2400 Pa

Atsparumas vėjo apkrovai /
Resistance to the wind impact
3600 Pa

Atsparumas vandeniui  /Watertightness
600 Pa

Sertyfikatai /Certification
Instytut CWCT

Stulpelio-skersinio fasadinė sistema su terminiu 
tarpikliu, skirta naudoti pastatų išorėje. Sistema 
suteikia didelį stiklinimo plotą esant mažam profilio 
pločiui (52mm). Įvairaus gylio laikantieji vidiniai ir 
išoriniai dengiamieji profiliai suteikia plačias fasado 
projektavimo galimybes. Pagal Uf koeficientą 
standartinis Kratos variantas palyginamas su 
konkuruojančių sistemų HI variantu. Galimas 
variantas su pusiau struktūriniu stiklinimu be 
matomų išorinių profilių - Kratos SSG. Tinka naudoti 
statant stiklintas užtvarines ir užpildančias sienas 
komerciniuose objektuose.

The series of  mullion-transom facades with thermal 
break is designed for outside use. The system 
enables to create large format glazing  at the same 
time the narrow width of the visible profiles (52mm). 
A wide range of depth  internal support profiles  and 
external masking profiles provides complete freedom 
in the design of the elevation. In the standard 
version of Kratos system coefficients Uf can be 
compared to HI version from the competing systems. 
There is also version of half structural glazing without 
visible external profiles - Kratos SSG. It is proven in 
the construction of glass curtain walls and filling walls 
in commercial buildings.

FASADINIO STULPO PJŪVIS



12 Notus
STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA/SYSTEM FOR SLIDING DOORS

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių matmenys /Dimensions profiles
Vieno bėgio rėmas 106 mm

Dviejų bėgių rėmas 94 mm 

Trijų bėgių rėmas 155 mm

Profilių plotis /Visible width of profiles
Rėmas /Frame 40 mm, Varčia /Leaf 76 mm

 Montažinis profilis/ 85 mm

Stiklinimas /Glazing

su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets

 Su neutraliu silikonu

Apkaustai /Hardware
Eurorowek/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
Varčia  21 – 32 mm

Fiksuotas stiklinimas  3 – 37 mm

Techniniai parametrai/Technical values

Terminė izoliacija /Thermal insulation

Uw 1,7 W/m²K (dviejų varčių konstrukcijos matmenys     

2400 mm x 2180 mm su dvigubu stiklo paketu  0.8 )

Aliumininio profilio sistema su terminiu tarpikliu, 
skirta naudoti pastatų išorėje iš kurios galima statyti 
stumdomas duris, kurių maksimalus varčios svoris 
400kg. Trijų kamerų profiliai, kurių varčios gylis 
46mm, su padidintu terminiu tarpikliu užtikrina didelę 
terminę izoliaciją. Gali būti kelių variantų su vieno, 
dviejų ir trijų bėgių stakta. Tinka naudoti statant 
stumdomas duris privačiuose namuose ir 
komerciniuose objektuose.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. Allows to build sliding  and  
lift - sliding door with maximum  weight of 400kg. 
These three-chamber sash/profiles with a depth of 
46mm frame with bigger thermal break ensure 
optimum thermal insulation. The series is available  
with the frame one-, two- and three-pronged. Proven 
in the construction of sliding door in private 
investments  and commercial buildings. 

PAKELIAMOS-STUMDOMOS 

VARČIOS PJŪVIS

Varčia 46 mm



13Olympia
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOWS AND DOORS SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis /Window profiles depth
Stakta  82mm, Varčia  91mm

Durų profilių plotis /Door profiles depth
Stakta Varčia 73 mm,  95 mm

Stiklinimas/Glazing
su EPDM stiklinimo /with EPDM gaskets, 
Su neutraliu silikonu

Apkaustai /Hardware
Eurorowek/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
Durims ir vitrinoms 13 – 60 mm 
Langams  22 – 69 mm

Techniniai parametrai/Technical values

Šiluminė izoliacija /Thermal insulation
2

0,79 < Uf < 1,01W/m K

Aliumininio profilio sistema su terminiu tarpikliu, skirta 
naudoti pastatų išorėje iš kurios galima gamintii įvairių 
tipų duris ir langus. Trijų kamerų profiliai, kurių staktos 
gylis 82mm, užtikrina didžiausią terminę izoliaciją. 
Sistema sukurta kaip atsakas į didėjantį apkaustų poreikį 
ekonominiams ir pasyviems namams. Tinka naudoti 
statant pertvaras individualiuose namuose ir 
komerciniuose objektuose, kuriuose reikia užtikrinti 
didžiausią terminę izoliaciją.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. It allows you to build different 
types of doors and windows. These three-chamber 
profiles with a depth of 82mm frame ensure  thermal 
insulation on the highest level. The system was designed 
in response to the growing market demand for joinery 
for low energy and passive houses. Best proven in the 
construction of partitions in private investments and 
commercial buildings that require thermal insulation on 
the highest level.

Oro pralaidumas /Air permeability 
klasė 4/Classe 4

Atsparumas vėjui/Resistance to wind 
klasė 4/Classe 5

Atsparumas vandeniui/Watertightness
E2000A

LANGO VARČIOS 

PJŪVIS



14 Pallas
ŽIEMOS SODŲ IR STOGŲ SISTEMA/ROOF SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Laikančiojo profilio plotis/Construction width
56 mm

Laikančiojo profilio aukštis/Construction depth

101 mm, 71mm, 107.5 mm

Stogo nuolydis 

Pastovus kampas 30°

Stiklo paketo storis /Infill thickness

iki 36 mm

Mineralinio užpildo storis 
16 mm, 32 mm

STOGO PJŪVIS

Aliumininio profilio sistema su terminiu tarpikliu, 
skirta naudoti pastatų išorėje iš kurios galima gaminti 
stiklintus stogus, esančius verandų sistemos 
sudedamąja dalimi. Sistemą taip pat sudaro 
dekoratyviniai apdailos elementai. Tinka naudoti 
statant privačius žiemos sodus, verandas ir 
oranžerijas.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. It allows you to build glass 
roofs as a part of the veranda system. The system 
also includes decorative finishing elements. Best 
proven in the construction of home window garden 
roofies, porches or conservatory.



15Pegase
STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA/SYSTEM FOR SLIDING DOORS

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių matmenys /Dimensions profiles
Dviejų bėgių 72 mm 
Trijų bėgių 111 mm 
Varčia 42 mm

Profilių matomas plotis /Visible width of profiles
Rėmas/ Frame 37mm
Varčia /Leaf 61 mm

Minimalus T profilio plotis 
60 mm

Apkaustai /Hardware
Zamek wielopunktowy, jednopunktowy

Stiklinimas/Glazing
24 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm

Techniniai parametrai/Technical values

V Ug W/m2 2K  W/mK Uw W/mK

1 1,10 W/m˛K 0,108 W/mK 1,80 W/m˛K

Rezultatai:
2 1,10 W/m˛K 0,057 W/mK 1,66 W/m˛K

3 1,00 W/m˛K 0,057 W/mK 1,58 W/m˛K

4 0,80 W/m˛K 0,052 W/mK 1,41 W/m˛K

1. Dvigubas stiklo paketas 4/16/4 šaltas rėmelis

2. Dvigubas stiklo paketas 4/16/4 šiltas rėmelis

3. Dvigubas stiklo paketas 4/16/4 šiltas rėmelis

4. Trigubas stiklo paketas 4/12/4/12/4 šiltas rėmelis

Aliumininio profilio sistema su terminio tarpikliu, 
skirta naudoti pastatų išorėje iš kurios galima gaminti 
nebrangias stumdomas duris ir langus, kurių 
maksimalus varčios svoris 140kg. Vienos kameros 
profiliai, kurių varčios gylis 42mm, užtikrina 
pagrindinę terminę izoliaciją. Galimas variantas su 
dviejų ir trijų bėgių stakta. Dėl plataus staktų ir 
adaptacinių profilių pasirinkimo, ši profilio sistema 
dažnai naudojama Prancūzijos rinkoje.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. It allows you to build 
economically priced doors and sliding window with 
maximum  weight of 140kg. One-chamber profiles  
with a depth of 42mm frame ensure  basic thermal 
insulation. The series is available  with the frame two- 
and three-pronged. It is often used in a French market 
as there are many  variants of frames and adapter 
profiles.

Dviejų varčių durys
1850 mm x 2180 mm

STUMDOMOS VARČIOS 

PJŪVIS



16 Themis
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOW AND DOORS SYSTEMS

Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis /Window profiles depth

Stakta /Frame 94mm, Varčia /Sash 88 mm

Stiklinimas /Glazing

su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets

Apkaustai /Hardware
Eurorowek/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
22–37 mm

Techniniai parametrai/Technical values

Terminė izoliacija Uf/Thermal value Uf
nuo 1,5 W/m2K  iki 1,9 W/m2K

Oro pralaidumas /Air permeability
iki 600 Pa (EN 1026)

Atsparumas vėjui /Resistance to wind load
C4 (NBN EN 12211)

Atsparumas vandeniui /Watertightness
iki 1500 Pa ( EN 1027)

Atsparumas įsilaužimui  
/Burglar resistanc

SKG - WK2

Aliumininio profilio sistema su terminiu tarpikliu, skirta naudoti 
pastatų išorėje iš kurios galima statyti duris ir langus, turinčius 
originalios išvaizdos nupjautus profilius, panašius į plieninius 
pramoninius apkaustus. Trijų kamerų profiliai, kurių staktos 
gylis 94mm, patentuota izoliatorių sistema Spidertechnology® 
ir daugybė šiltinimo elementų užtikrina didelę terminę 
izoliaciją. Tinka naudoti statant išorines duris ir langus 
moderniuose objektuose ir renovuojant esamus pramoninius 
pastatus.

The series of aluminium profiles with thermal break is designed 
for outside use. Allows the creation of doors and windows with 
a distinctive visual effect of truncated profiles referring to his 
appearance industrial steel joinery. Three-chamber profiles 
with a depth of 94mm frame, patented insulator 
Spidertechnology® and number of warming elements ensure 
high termal insulation. Bets proven in the construction of 
external doors and windows in modern buildings and during  
renovation of existing industrial buildings. 

LANGO VARČIOS PJŪVIS
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Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis /Window profiles depth
Stakta /Frame 72 mm, Varčia /Leaf 81 mm

Durų profilių plotis /Door profiles depth
Stakta /Frame 72 mm, Varčia Sash 72 mm

Stiklinimas/Glazing
su EPDM stiklinimo sandarikliais/with EPDM gaskets,
su neutraliu silikonu/with neutral silicone

Apkaustai/Hardware
Eurorowek (aluminium + pvc)/Euro groove

Stiklinimo plotis /Infill thickness
Durys ir vitrinos  14 – 58 mm 
Langai 19 – 60 mm

Triton
LANGŲ-DURŲ PROFILIŲ SISTEMA/WINDOW AND DOORS SYSTEMS

Techniniai parametrai/Technical values

Terminė izoliacija Uf/Thermal value Uf
nuo 1,3 W/m2K iki 1,7 W/m2K

Oro pralaidumas /Air permeability
iki 600 Pa (klasė  4 NBN EN 1026)

Atsparumas vėjui /Resistance to wind load
iki 1600 NBN EN 12211

Atsparumas vandeniui /Watertightness
iki 2000 Pa (NBN EN 1027)

Atsparumas įsilaužimui  
/Burglar resistance
SKG - WK2

Sertifikatai /Certification
UBAtc :ATG nr A/G 080806

Aliumininio profilio sistema su terminiu tarpikliu, skirta 
naudoti pastatų išorėje iš kurios galima statyti įvairių 
tipų duris ir langus. Trijų kamerų profiliai, kurių staktos 
gylis 72mm, patentuota izoliatorių sistema 
Spidertechnology® ir daugybė šiltinimo elementų 
užtikrina didelę terminę izoliaciją. Tinka naudoti 
statant pertvaras individualiuose namuose ir 
komerciniuose objektuose, kuriuose reikia užtikrinti 
didelę terminę izoliaciją.

The series of aluminium profiles with thermal break is 
designed for outside use. It allows you to build 
different types of doors and windows. Three-chamber 
profiles with a depth of 72mm frame, patented 
insulator Spidertechnology® and number of warming 
elements ensure high thermal insulation. Best proven 
in the construction of partitions in private investments 
and commercial buildings that require thermal 
insulation on the high level.

LANGO VARČIOS PJŪVIS
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Olympia
„PASLĖPTA VARČIA” / ‘ THE HIDDEN SASH’

Technine specifikacija/Characteristics:

Langų profilių plotis /Window profiles depth

Varčia /Sash 91 mm

Stakta/Frame
82mm

Apkaustai/Hardware

 PVC griovelis

Stiklinimo plotis /Glazing

OLYMPIA profilių sistema su vadinamąja "paslėpta varčia" 
yra revoliucinis sprendimas, pagrįstas visiškai nauju 
požiūriu. Profiliai išsiskiria iš konkuruojančių sprendimų savo 
ypatinga patentuota struktūra, kurią sudaro profiliai ir 
izoliatoriai. Tokių langų gamybos procesas vyksta labai 
greitai (30-50% greičiau palyginti su įprastos struktūros 
sistemomis), nes OLYMPIA langas su paslėpta varčia 
susideda tik iš kelių elementų. Sistema neturi vidurinio 
tarpiklio, todėl palengvėja konstravimo procesas, o speciali 
profilių struktūra užtikrina optimalias termines, atsparumo 
vandeniui ir oro pralaidumo savybes. Sistema leidžia stiklinti 
visą stiklą ant įprastų lentjuosčių.

The series of aluminium profiles Olimpia  with "hidden wing" is a 
revolutionary solution based on a completely new assumptions. 
Profile structure, unprecedented in other competitive solutions is a 
system of profiles and insulators that have been patented. This 
window production is a very fast process (faster than 30 to 50% 
compared to traditional construction system), because OLYMPIA 
window with hidden wing consists of only a few elements.
Design without central gasket greatly simplifies the fabrication 
process, and special profile design provides optimal values for: 
thermals,waterproofing and air permeability.The system allows 
glazing of the entire range of glasses on traditional strips.

32mm - 54mm

"PASLĖPTOS VARČIOS" 

PJŪVIS
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SEGMENTINIŲ DURŲ SISTEMA / PANEL DOORS IN SYSTEMS OLYMPIA, TRITON

Technine specifikacija/Characteristics:

Profilių matmenys 
82 mm

Stiklinimas/Glaziery
Segmentai

Apkaustai/ Hardware
Durų 

Aliumininio profilio sistema į vidų ir į išorę atidaromoms durims 
konstruoti su segmentiniu užpildymu. Ši sistema, kaip ir kiti Blyweert 
Aluminium produktai pasižymi paprasta gamyba ir aukštu 
funkcionalumu. Ši sistema yra logiškas TRITON HI ir OLYMPIA durų 
sprendimų tęsinys. Segmentinių durų varčios profiliai gaminami tik 
su kompensaciniais bimetaliniais jutikliais (ang. anti Bi-metal 
strips), kurie sumažina durų deformavimąsi dėl intensyvios saulės 
šviesos poveikio. Svarbus elementas yra išorinis tarpiklis, kuris 
laikosi ant profilio,  o ne, kaip paprastai ant užpildymo skardos. Šis 
sprendimas užtikrina didelį durų varčios konstrukcijos stabilumą 
intensyvaus naudojimo patalpose.

The series of aluminium profiles which allows you to build door 
opening inside and outside opening doors with the so-called  panel 
infill. Those series along with other products of  Blyweert 
Aluminium is knows for simplicity in fabrication and high 
functionality. The series is a logical continuation of the best 
solutions used in TRITON HI and OLYMPIA door systems. The 
profiles for the door panel will only be build with anti Bi-metal 
stripes that reduces the deformation of the door exposed to 
strong sunlight. An important element is the outer seal  which is 
based on the profile and not as usually on the tray filling. The 
solution provides high stability of the wing structure for the doors 
in heavily used buildings.

SEGMENTINIŲ 

DURŲ PJŪVIS
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