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TURINYSDaugiau nei dvidešimties metų darbo patirtis, nuolatinis naujovių sekimas ir jų diegimas ga-
myboje, leido mūsų įmonei tapti vienu iš pagrindinių šio produkto gamintoju. Savo klientams 
siūlome plačią produkto modelių įvairovę ir spalvų gamą. Mūsų gaminamos durys sėkmingai 
derinamos tiek klasikinio, tiek ir šiuolaikinio stiliaus statiniuose, tuo pabrėžiant individualų 
skonį, sukuriant malonią atmosferą ir namų jaukumą.

Nuolatinė produkto kokybės priežiūra – mūsų gamykla įsikūrusi Tychy mieste Lenkijoje. Norė-
dami palaikyti gerus santykius su visais savo produkcijos pirkėjais, artimai bendraujame su 
klientais, atsižvelgiame į konkrečius poreikius ir nuolat griežtai kontroliuojame gamybos pro-
cesą. Tikimės, kad mūsų įdėtas nuoširdus darbas užtikrina produkto kokybę.

Puikūs techniniai parametrai – staliaus amato išmanymas ir ilgametė patirtis leido sukurti 
duris, kurios atitinka visus būtinus šiuolaikinių buto įėjimo durų reikalavimus. Duryse panaudo-
tas klijuotos medienos varčios rėmas, sustiprintas aliuminio profiliu. Durų varčia užpildyta gar-
są sugeriančia plokšte (garso izoliacija Rw = 38 dB). Durys iš abiejų pusių padengtos frezuota 
MDF plokšte bei laminuotos patvaria PVC plėvele, kuri, taikant unikalią laminavimo technologi-
ją, neturi sujungimų ant briaunos krašto. Stakta – medinė, laminuota. Slenkstis – medinis, kau-
stytas aliuminiu. Įsigydami gausite gamykloje pilnai surinktas duris su spynomis ir slenksčiu. 
Papildomai užsisakius durų rankenų furnitūrą, gamykloje bus išgręžtos jų tvirtinimo kiaurymės.

Tinkamos medžiagos ir darbo kokybė – šiuolaikinės technologijos ir atsakingas požiūris į darbą – 
produkto kokybės garantija.

Garso izoliacijos koeficientas patvirtintas tyrimų rezultatais,  
atliktais Statybos technikos instituto laboratorijoje Varšuvoje.

Kviečiame susipažinti su mūsų gaminių asortimentu.
Esame įsitikinę, kad kiekvienas, norintis įsigyti kokybiškas,  
atitinkančias Jūsų skonį ir poreikius duris, atras sau tinkamas.

Kairios durys Dešinios durys

Kurias duris rinktis: kairias ar dešinias? 
Atsistojame prieš duris taip, kad galėtume atidaryti jas traukdami į save. 
Atkreipiame dėmesį į vyrius: jei jie yra kairėje pusėje, tai vadinasi du-
rys yra kairios, atitinkamai, matant vyrius dešinėje, durys – dešinios. 



TAIKYMAS 
Gyvenamo namo ir viešojo naudojimo 
pastato vidaus įėjimo durys.

GALIMI PLOČIAI 
Vienvėrės: „85”, „90”, „100”.

STAKTA 
Tradicinė medinė, laminuota pagal 
varčios spalvą.
Slenkstis aliuminio–medžio su tarpine.

Durys pateikiamos surinktos kartu su 
slenksčiu. Užsakant rankenas, joms įdėti 
gamykloje paruošiamos kiaurymės.

Durys OTIUM

Panoraminė  
arba skaitmeninė  
durų akutė

Unikali laminavimo  
technologija be sujungimų 
ant briaunos

Trijų skląsčių  
pagrindinė spyna

Termiškai atskirtas 
aliuminio–medžio 

slenkstis

Trijų skląsčių  
papildoma spyna

3 vyriai reguliuojami 
 3 plokštumose

Reguliuojamas 
 priešspynis

Vyrių 
 dangteliai

Dvi perimetrinės 
tarpinės

46 mm storio varčia 
užpildyta garsą sugeriančia 
plokšte

Jei kartu su durimis  
perkamos rankenos,  
joms įdėti gamykloje  
paruošiamos kiaurymės

Fiksuoti varžtai 
 saugantys nuo įsilaužimo

Medinė tradicinė 
 stakta laminuota 

 pagal varčios spalvą

Priedai už papildomą mokestį

• Vyrių dangteliai
• Skaitmeninė durų akutė
• Rankenos ir spynos cilindrai
• Galimybė duris sužeminti,  

daugiausia 13 cm (nuo 8 cm  
taikomas dvigubas mokestis)

• Pritraukėjas
• Apvadai
• Durų priedai pateikti 10 psl.

38 dB

Rw=

dokumentais pagrįstas garso izoliacijos koeficientas 

Paslėptas apdailos sujungimas
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tai tyla Rw =            dB38

395 EUR su PVM
durys be priedų

435 EUR su PVM
durys su priedais*

OTIUM 4OTIUM 1 OTIUM 2 OTIUM 3

Durų priedai pateikti 10 psl.

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

365 EUR su PVM
durys be priedų

405 EUR su PVM
durys su priedais*

365 EUR su PVM
durys be priedų

405 EUR su PVM
durys su priedais*

365 EUR su PVM
durys be priedų

405 EUR su PVM
durys su priedais*
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tai tyla Rw =            dB38
OTIUM 6 OTIUM 7 OTIUM 8OTIUM 5

Durų priedai pateikti 10 psl.

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

350 EUR su PVM
durys be priedų

390 EUR su PVM
durys su priedais*

350 EUR su PVM
durys be priedų

390 EUR su PVM
durys su priedais*

350 EUR su PVM
durys be priedų

390 EUR su PVM
durys su priedais*

350 EUR su PVM
durys be priedų

390 EUR su PVM
durys su priedais*
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tai tyla Rw =            dB38
OTIUM 21 OTIUM 22 OTIUM 23OTIUM 9

350 EUR su PVM
durys be priedų

390 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

Durų priedai pateikti 10 psl.
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tai tyla Rw =            dB38
OTIUM 24 OTIUM 26 OTIUM 27 OTIUM 41

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

Durų priedai pateikti 10 psl.
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tai tyla Rw =            dB38
OTIUM 45OTIUM 44OTIUM 43OTIUM 42

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

Durų priedai pateikti 10 psl.
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tai tyla Rw =            dB38
OTIUM 46 OTIUM 47 OTIUM 61

DĖMESIO!

Nerūdijančio plieno   
apdaila yra laiptinės pusėje. 
Galima abipusė nerūdijančio 
plieno apdaila už papildomą 
mokestį (55 Eur).

Tik durims Otium 61

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

335 EUR su PVM
durys be priedų

375 EUR su PVM
durys su priedais*

380 EUR su PVM
durys be priedų

420 EUR su PVM
durys su priedais*

Spalvų pavyzdžiai:

* Priedai: 
   rankena OTIUM su dangteliu ir 
   spynos cilindrų komplektas GMB

Galimi pločiai: „85”, „90”, „100”

BALTA KEDRAS ĄŽUOLAS ALPIŲ 
 ĄŽUOLAS KAŠTONAS MOKKA ALKSNIS TAMSUS 

RIEŠUTAS
LANZADO 
RIEŠUTAS TUJA PELKIŲ  

ĄŽUOLAS
AUKSINIS 
ĄŽUOLAS

(KE)(BA) (AZ) (KA) (MO)(AL) (AA)(PA)(TU)(LR)(TR)(AK)

Durų priedai pateikti 10 psl.
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Nikelis

Senas 
žalvaris

PRIEDAI

Nerūd. 
plienas

Titanas

Senas 
auksas Titanas

Nikelis

Senas 
žalvaris

Nikelis

Senas 
žalvaris

Nikelis

Senas 
žalvaris

Skaitmeninė akutė DDS2
Techninė specifikacija:  www.mikea.pl

Skaitmeninė akutė DDS1
Techninė specifikacija:  www.mikea.pl

60,00 su PVM / vnt. 82,60 su PVM / vnt. 

Vyrių  dangteliai

9,00 su PVM / kompl. 

Spynos cilindrų komplektas GMB 
Raktas-raktas ir raktas-suktukas, 
vieno rakto sistema

22,50 su PVM / kompl. 

Spynos cilindrų komplektas AXA B klasė 
Raktas-raktas ir raktas-suktukas,  
vieno rakto sistema

44,00 su PVM / kompl. 

Spynos cilindrų komplektas GMB 
Raktas-raktas ir raktas-suktukas

18,00 su PVM / kompl. 

Rankena BETA  su dangteliuRankena OTIUM  su dangteliu

22,00 su PVM / kompl. 26,00 su PVM / kompl. 

Rankena MIRO  su dangteliu

18,00 su PVM /kompl. 

Rankena NIAGARA  su dangteliu

34,50 su PVM / kompl. 

Rankena SLICK  su dangteliu

18,00 su PVM / kompl. 

Rankena NIAGARA  su dangteliu

41,50 su PVM / kompl. 

Durų  sužeminimasDurų apvadai  (galimos visos Otium durų spalvos)

34,00 su PVM / kompl. 1-7 cm – 20,00 su PVM
Dvispalvė varčia  

20,00 su PVM / vnt. 

Vinilinių paviršių valymo rinkinys 

14,00 su PVM / kompl. 

Durims adaptuotas pritraukėjas

58,00 su PVM / vnt. 

8-13 cm – 40,00 su PVM

DAO 

ROO                                                          RBO                                                                   RMO                                                                       RSO                                                                  RNO                                                                                RNNO

ADO DDS1                                                 ADO DDS2                                                     VDKO                                                             SCKO AXA B                                                 TCKO GMB                                                                     SCKO GMB

PDO
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ANGŲ IR DURŲ MATMENYS

Durų  plotis 

Varčios  aukštis  Hs [mm]

Praėjimo plotis  Sp [mm]

Staktos aukštis  Hc [mm]

Staktos plotis  Sc [mm]

Minimalus angos aukštis  Ho [mm]

Minimalus angos plotis  So [mm]

„90”

2030

800

2080

900

2090

920

„85”

2030

750

2080

850

2090

870

„100”

2030

900

2080

1000

2090

1020

VARČIA:

• rėmas iš klijuotos medienos abipus padengtas 6 mm storio laminuotomis 
MDF plokštėmis

• užpildas – speciali garsą sugerianti plokštė
• aliuminiai sutvirtinimo profiliai
• varčios storis 46 mm
• papildoma tarpinė varčioje
• varčios laminavimas be sujungimo ant briaunos 

STAKTA:

• tradicinė medinė, laminuota pagal varčios spalvą, aliuminio-medžio  
slenkstis su tarpine

APDAILA:

• PVC medžio imitacijos danga
• 2 perimetrinės tarpinės
• 3 vyriai reguliuojami 3 plokštumose
• 2 spynos
• 3 priešįsilaužiminiai kaiščiai

Plotis Aukštis

Aliuminis profilis

Medinis varčios rėmas
Medinė tradicinė  
stakta laminuota  

pagal varčios spalvą

Akrilinės tarpinės

Garsą sugerianti plokštė

Laminuota MDF plokštė

„0“ pagrindo lygis



Gamykla pasilieka sau teisę be išankstinio perspėjimo keisti kataloge pristatytus gaminius ir/ar jų kainą.

Durų
gamykla

MIKEA – DURŲ GAMYKLA

ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy

Sekretariat: +48 32 / 218 03 71
Biuro Obsługi Klienta: +48 32 / 218 03 72 lub 73

fax: +48 32 / 218 03 70
e-mail: biuro@mikea.eu

www.mikea.eu

Oficialus įgaliotas atstovas Lietuvoje

UAB „Medasa“
Kareivių g. 19 – 150

LT-09133 Vilnius
Tel.: (+370 5) 213 7285, 213 7646

Faks. (+370 5) 216 3017
info@medasa.lt

www.medasa.lt


