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AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS MEDINIAI LANGAI IR DURYS

Priežastys dėl kurių verta rinktis
mūsų produkciją:
• Personalo profesionalumas (rankų darbo gausa medinių langų ir
durų gamyboje reikalauja patyrusių ir profesionalių darbuotojų);
• Rankų darbo medinė apdaila (klientui pageidaujant gaminame
įvairias apdailas, dekoruojame)
• Kokybiška, sertifikuota žaliava (visos medžiagos gaunamos iš
ilgalaikių ir patikimų partnerių iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos ir
Lietuvos);
• Gamybos procesas yra nuolatos nuosekliai kontroliuojamas;
• Kokybiškas durų ir langų montavimas;
• Produkcijos atitikimas teisės aktams ir standartų reikalavimams
(CE ženklas, sertifikatai).
• Nuosavas įmonės transportas ir technika leidžia sumažinti
produkcijos kaštus ir užtikrinti mobilumą.

WWW.STAMELA.LT

Medinių langų ir durų savybės ir privalumai:
• Gyvenimo

kokybė.

Mediena yra natūrali ir ekologiškai švari medžiaga, kuri nesukelia alergijos ir užtikrina sveiką, jaukią bei patogią namų aplinką.
Be to, mediena turi puikių akustinių ir šilumos izoliavimo savybių, nes iš visų medžiagų, naudojamų langams ar durims gaminti,
medis turi mažiausią šiluminio plėtimosi koeficientą.

• Langai

draugiški aplinkai.

Mediena yra gaunama iš atsinaujinančių miškų, taip pat ji gali būti ir perdirbama. Medienos eksplotavimui ir apdirbimui reikia mažiau
energijos.

• Interjeras.
Iš visų dizaino elementų žmogaus akys pirmiausia pastebi langus ir duris, o tai yra labai svarbu, nes vizualiai mediniai langai ir durys
namams suteikia jaukumo bei kokybiškumo. Dėl šių priežasčių mediniai langai ir durys yra labai vertinami.

• Dizainas.
Kadangi mediena yra lanksti ir lengvai pasiduodanti mechaniniam apdirbimui visi užsakovo poreikiai,
sukuriant įvairius dizaino sprendimus, yra įgyvendinami.

• Ilgaamžiškumas.
Mūsų mediena yra paruošiama, džiovinama ir apdailinama laikantis visų technologijų, todėl ji tarnauja labai ilgai.
O prireikus ją galima restauruoti.

Inovatyvumas
Patirtis
Kokybė

Išliekamoji vertė
Jaukumas
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Mediniai langai
Mūsų langai gaminami iš trijų sluoksnių pušies tašo klijuoto vandeniui atspariais klijais, kuris pasižymi geriausiomis savybėmis. Kiekvienas sluoksnis
yra suklijuotas priešingomis medienos rievių kryptimis, o tai apsaugo medinę lango dalį nuo skilinėjimo ar pleišėjimo bei užtikrina medienos
atsparumą deformacijoms. Pagrindinis medienos tiekėjas tiekia pušinį tašą turintį FSC sertifikatą (atsakingos miškininkystės ženklą, patvirtinantį
organizacijos atsakomybę ir rūpinimąsi pasaulio miškais) ir Vokietijos langų technologinio instituto „Ift Roseinheim“ kokybės sertifikatą, atitinkantį
HO.10 (QM 309:2002) direktyvą – technologinius procesus ir kokybės reikalavimus klijuotam mediniam tašui.
Gamyba yra vykdoma su kompiuterizuota Vokietijos medžio apdirbimo technologijų lyderių WEINING ir OKOMO įranga. Šie įrenginiai leidžia
tiksliai, kokybiškai ir greitai gaminti langus.

Dažymas
Labai svarbus etapas yra medinių langų dažymas. Tinkamas medienos dangos paruošimas užtikrina patrauklią gaminių išvaizdą ir paviršiaus
apsaugą. UAB „Stamela“ naudoja Teknos (Suomija) paviršiaus apdailos sertifikuotas medžiagas, kurios yra sukurtos Skandinavijos klimato sąlygoms
eksploatuojamiems gaminiams, todėl yra atsparesnės neigiamam išoriniam aplinkos poveikiui. Šios medžiagos yra pagamintos vandens pagrindu, o
tai reiškia jog yra su gerokai mažiau lakiųjų organinių junginių ir sunkiųjų metalų priedų nei reikalauja produkcijos kokybę reglamentuojantys
teisės aktai.

Stiklo paketai
Stiklo paketas sudaro didžiąją dalį lango ploto, todėl stiklo vizualinės, šilumos ir garso izoliavimo savybės turi svarbią reikšmę lango kokybei. UAB
„Stamela“ naudoja gerai žinomos firmos gaminamus sertifikuotus stiklo paketus su įvairių paskirčių stiklais: taupančius šilumą selektyvinius stiklus,
sulaikančius garsą ir saulę, saugius, laminuotus, grūdintus, tonuotus, matinius, raštuotus stiklus. Stiklo paketai yra pagaminti laikantis ISO 9001
kokybės standarto reikalavimų. Bendrovės gaminių kokybė patvirtinta "Danish Technological Institute" (Danija), "Hutchinson GmbH" (Vokietija)
laboratorijų sertifikatais, o tai leidžia užtikrinti mūsų produkcijos kokybę. Į UAB „Stamela“ gaminamus langus galima įstatyti vienos arba dviejų
kamerų stiklo paketus. Dviejų stiklų paketo šilumos laidumo koeficientas (U vertė) – 1,12W/(m².K), trijų stiklų paketo U vertė – 0,58W/(m².K). Stiklo
paketo storis Softline IV68 langų profilyje 24 mm – 36 mm. Softline IV78 langų profilyje stiklo paketo storis 34 mm – 44 mm.

Lango furnitūra
Furnitūra aprėpia visus techninius elementus reikalingus lango atidarymui ir uždarymui, mikro ventiliacijai, apsaugai nuo įsilaužimo. Europinėms ir
Skandinaviškoms langų sistemoms naudojama furnitūra iš Vokietijos.

Langai kaustyti aliuminiu
IV68 ir IV78 Aluminium Europinio lango profiliai iš išorės padengti GUTMANN CORA, o Skandinaviško lango profiliai padengti GUTMANN
NORDWIN aliuminio ekranu iš Vokietijos. Šiuo atveju medinis langas iš išorės yra daugiau apsaugotas nuo nepalankaus išorės poveikio (lietaus,
dulkių, saulės, šalčio, mechaninių pažeidimų ir kt.). Pagrindiniai aliuminio lango profilio privalumai ir techninės savybės:
• Itin platus išorės aliuminio spalvų pasirinkimas pagal RAL paletę.
• Aliuminio briaunos pasvirusios 20° kampu, kad lengviau nubėgtų lietaus vanduo, nesukauptų nešvarumai, dulkės, sniegas.
• Aliuminio profilio kampai sujungti 45° kampu specialiais varžtais, todėl sujungimas itin tikslus.
• Aliuminio profilio konstrukcija turi specialią medienos vėdinimo sistemą, kuri prisideda prie lango ilgaamžiškumo.
• Langai kaustyti aliuminio profiliu gali būti įvairių formų (apvalūs, ovalūs, trapeciniai).
• Per aliuminę užapvalintą staktos nuolają yra pašalinama perteklinė drėgmė.
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Medinės durys
Medinės durys suteikia šilumos ir jaukumo Jūsų namams. Tokios durys pasižymi didesniu patvarumu ir stabilumu. Mes siūlome ilgaamžes,
kokybiškas, įvairaus dizaino medžio masyvo bei skydines duris.

Medžio masyvo durys skirtos natūralumą mėgstantiems žmonėms. Jos
gaminamos iš uosio ir pušies medienos. Yra galimas platus atspalvių
pasirinkimas iš beico palečių.
Stakta gaminama pagal sienos storį, o joje įpjaunama vieta sandarinimo
tarpinei, kuri pagerina sandarumą ir garso izoliaciją. Varčią sudaro
rėmas su įsprūdais. Panaudojus rėmelius ir dekoratyvines juosteles
galima į varčią įdėti įvairių rūšių stiklą.

Skydinės durys gaminamos iš pušies rėmo ir apklijuojamos medžio
dulkių plokšte. Varčia užpildoma putų polistirolu ir iš abiejų pusių
užklijuojama medžių dulkių plokšte.
Pageidaujant galima įbrėžti norimą durų raštą arba įdėti įvairių raštų
stiklą.

• Jeigu reikalingas slenkstis, jis gaminamas iš kietmedžio (uosio ar ąžuolo).
• Vyriai naudojami durų gamyboje yra įgręžiami ir reguliuojami, taip pat turi apdailinius dangtelius: metalo, baltos, rudos ir auksinės spalvos.
• Spynos: aukštos kokybės ABLOY, ASSA.
• Durys yra beicuojamos, lakuojamos ir dažomos naudojant „Milesi“ (Italija) ir Tikkurila“ (Švedija) apdailos medžiagas.
• Durų matmenys gali būti įvairiausi atsižvelgiant į leistinas technines normas, o sukaupta ilgametė patirtis leidžia klientui pasiūlyti platų
modelių pasirinkimą bei išskirtinumą.
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Europinio softline tipo langas - atidaromas į vidų

Profilis

Rėmo storis

Stiklo paketas

Stiklo paketo U vertė

Lango U vertė

Galimi maksimalūs
gabaritai

Dviejų stiklų paketas

IV68

68 mm

4-16-4*PU

1.1

1.5

Varstomas langas
1500x1500 mm

Trijų stiklų paketas

IV78

78 mm

4*PU-14-4-14*PU

0.6

1.0

Nevarstomas langas
4000x2500 mm
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Skandinaviško tipo langas - atidaromas į lauką

Rėmo storis

Varčios storis

Stiklo paketas

Stiklo paketo U vertė

Lango U vertė

Dviejų stiklų paketas

115 mm

68 mm

4-16-4*PU

1.1

1.5

Trijų stiklų paketas

115 mm

78 mm

4*PU-14-4-14*PU

0.6

1.0

Galimi maksimalūs
gabaritai
Varstomas-vienos varčios
1500x800 mm
Nevarstomas langas
4000x2500 mm
Perverčiamas langas
1500x1500 mm

ATSTOVAI:

UAB „Stamela“

Tel. 8-441-76700

Pramonės g. 6a,

Faks. 8-441-75532

LT-99116 Šilutė

silute@stamela.lt
www.stamela.lt
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