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Techninės savybės: 
• Yra galimybė integruoti LED apšvietimą į vertikalų profilį
• Paprastas sistemos įrengimas ir lentynų aukščio reguliavimas
• Galimi tvirtinimo būdai: prie lubų arba prie sienos

Modulinė profilių sistema STILI

Padengimai: 

R - tamsiai rudas 
šlifuotas anoduotas

B - baltas dažytas

Profilis vertikalus lentynų sistemai

Kodas

4800P-VP4800

Ilgis (mm)

LED šviesos filtras vertikaliam profiliui

Kodas

P-V/LED

Vamzdis stačiakampis horizontalus su plastikine apsauga

Kodas

4800P-VV4800

Ilgis (mm)

Profilio laikiklis stačiakampiam vamzdžiui

Kodas

P-V02
5

Italija

VOLPATO – italų gamintojas, siūlantis aukštos kokybės interjero ir 
baldų sprendimus.
Pristatome naujieną STILI – tai moderni modulinė profilių sistema, 
kuri lengvai pritaikoma ir montuojama įvariose patalpose – virtuvė-
je, bibliotekoje, svetainėje, drabužinėje ar parduotuvėse. Minimal-
istinis dizainas ir kokybiškos medžiagos suteikia sistemai stilingą ir 
estetišką išvaizdą. 
STILI sistemoje labai lengva keisti lentynų arba pakabų aukštį: visos 
pagrindinės detalės paprastai tvirtinamos prie profilio be jokių pa-
pildomų gręžimų.

Modulinė profilių sistema
STILI
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Profilio užbaigimo elementas su reguliuojama atrama

Kodas

P-V01

Profilio laikiklis lentynai

Kodas

P-V03

Profilio laikiklis stiklo lentynai 

Kodas

P-V04

Profilio tvirtinimas prie sienos galinis

Kodas

P-V05

160 31

45

Profilio tvirtinimas prie sienos tarpinis

Kodas

P-V06

7

Modulinė profilių sistema STILI
Italija

Modulinė profilių sistema
STILI
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Lengvos aliuminio profilių konstrukcijos iQube 

9

Techninės savybės: 
•  Lentynos gali būti:
4 mm storio stiklo
10 arba 16 mm storio plokštės sistemai iQube 16
16 arba 22 mm storio plokštės sistemai iQube 22
•  Maksimalūs rekomenduojami vieno modulio matmenys – 400 x 800 x 400 mm
•  Maksimali vieno modulio apkrova – iki 20 kg
•  iQube sistemos gali būti pastatomos arba pakabinamos

Padengimai: 

AL - aliuminis 
anoduotas

J – juodas anoduotas

4 mm storio stiklo lentyna

Plokštės lentyna

Pakabinama sistema Pastatoma sistema su atrama

iQube - naujoviška, estetiška ir patikima lentynų sistema. Specialiai suprojektuotos 
paslėptos jungtys leidžia sukurti paprastus ir sudėtingus lentynų modulius, kurie 
gali būti pastatomi arba pakabinami. Moduliai gali būti skirtingos paskirties: stalai, 
staliukai, lentynų sistemos su plokšte arba stiklu ir kiti interjero elementai.

Lengvos aliuminio profilių konstrukcijos
iQube 

Pastatoma sistema

Plačiau - www.brasa.lt
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Sistema iQube 22

Profilis pilnaviduris    

Kodas

350 -1200P-IQ16/1

Ilgis (mm) Kodas

3500P-IQ16/2/3500

Ilgis (mm) Kodas

3500P-IQ16/3/3500

Ilgis (mm) Kodas

3500P-IQ16/4/3500

Ilgis (mm)

Profilis   Profilis su 1 laikikliu lentynai Profilis su 2 laikikliais lentynai

Profilis   

Kodas

3500P-IQ22/2/3500

Ilgis (mm) Kodas

3500P-IQ22/3/3500

Ilgis (mm) Kodas

3500P-IQ22/4/3500

Ilgis (mm)

Profilis su 1 laikikliu lentynai Profilis su 2 laikikliais lentynai

Jungtis profiliui  
iQube 16   

Kodas

P-IQ/J1

Kodas

P-IQ/J2

Kodas

P-IQ/J3

Kodas

P-IQ/D

Jungtis profiliui      
iQube 16 ir iQube 22

Jungtis profiliui ir tvirtinimas 
atramai iQube 16 ir iQube 22

Dangtelis
iQube 16 ir iQube 22

Jungtys ir kiti priedai 

Lengvos aliuminio profilių konstrukcijos iQube 

Sistema iQube 16

Lengvos aliuminio profilių konstrukcijos 
iQube 



Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas arba atmetantis mechanizmas PUSH
•  Atidarymo kampas - 105o

•  Skirtas 18-32 mm storio plokštės arba aliuminio profilio durelėms
•  Rekomenduojamas durelių svoris iki 20 kg
•  Rekomenduojami durelių matmenys: aukštis - iki 2100 mm, plotis - iki 600 mm
•  Montuojamas durų apatinėje ir viršutinėje dalyse

Lankstai ir aliuminio profiliai durelėms AIR 

Padengimai: 

NI - nikelis T - titanium

13

Italija

Lankstai AIR – tai inovatyvus durelių atidarymo sprendimas, sutei-
kiantis bal dams naują estetišką išvaizdą ir kokybę. Lankstas integruo-
jamas į spinte lės viršutinę bei apatinę korpuso briauną, beveik nema-
tomas. Lankstai gali būti montuojami kartu su mūsų gaminamomis 
aliuminio profilių durelėmis. 
AIR yra mažų matmenų, puikiai tinka skirtingiems baldams virtuvėje, 
vonioje, svetainėje ar biure.

Еstetika. Lankstai ir aliuminio
profiliai durelėms AIR 

Lankstai AIR

Techninės savybės: 
•  Profilio storis – 19 mm 
•  Skirtas 4 mm storio stiklui
•  Sujungimai, tarpinės ir kiti priedai užsakomi papildomai

Profiliai rėmeliams AIR

Padengimai: 

T - titanium

Kodas

L-S6X

Kodas

3000P-S6X

Ilgis (mm)

NI - nikelis

Plačiau - www.brasa.lt
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Virtuvės įrangos kolekcija ELLITE TITANIUM

KREPŠIAI
Krepšys CARGO 
Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Pilno ištraukimo bėgeliai
•  Šoninis kairės pusės tvirtinimas
•  Maksimali apkrova - 40 kg

•  Krepšių dugnas iš HPL - antracito spalvos 
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, titanium spalvos

Kodas

520C-5104

Aukštis (mm)

150, 200

Modulio plotis (mm)

kairė

Pusė

Krepšys CARGO su laikikliu buteliams
Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Pilno ištraukimo bėgeliai
•  Maksimali apkrova - 40 kg

•  Krepšių dugnas iš HPL - antracito spalvos 
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, titanium spalvos      

Kodas

520C-5102

Aukštis (mm)

300, 400

Modulio plotis (mm)

Krepšys CARGO buitinei chemijai 
Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Pilno ištraukimo bėgeliai
•  Šoninis kairės arba dešinės pusės tvirtinimas
•  Maksimali apkrova - 40 kg

•  Krepšių dugnas iš HPL - antracito spalvos
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, titanamium spalvos
•  Plastikiniai dėklai - juodos spalvos

Kodas

520C-5107

Aukštis (mm)

450

Modulio plotis (mm)

dešinė, kairė

Pusė

Virtuvė. Estetika.
Virtuvės įrangos kolekcija ELLITE TITANIUM 

Italija

Pristatome italų gamintojo INOXA naujos spalvos virtuvės įrangos 
kolekciją ELLITE TITANIUM.

Tai kokybiška, inovatyvaus dizaino produktų linija, atitinkanti tarp-
tautinį kokybės standartą ISO 9001. Naujos kolekcijos produktai yra 
sukurti, atsižvelgus į klientų pageidavimus bei remiantis 30-mete 
įmonės patirtimi.



Kodas

600-850V-803

Vidinis įrengimo
aukštis (mm)

450

Modulio plotis
(mm)

dešinė, kairė

Pusė
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Virtuvės įrangos kolekcija ELLITE TITANIUM

KAMPINIAI MECHANIZMAI

Kampinis mechanizmas Combi‘s 2
Techninės savybės: 
•  Integruotas durelių atidarymo kampo ribotuvas
•  Lentynos montuojamos atskirai, nepriklauso viena nuo kitos
•  Kairės arba dešinės pusės tvirtinimas
•  Maksimali vienos lentynos apkrova - 20 kg

•  Lentynų dugnas iš HPL - antracito spalvos
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, titanium spalvos

Kodas

V-846 450, 500, 600

Modulio plotis
(mm)

dešinė, kairė

Pusė

Kampinis mechanizmas DYNAMIC CORNER
Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Kairės arba dešinės pusės tvirtinimas
•  Maksimali apkrova - 35 kg

•  Rėmas - antracito spalvos
•  Krepšių dugnas iš HPL - antracito spalvos
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, titanium splavos

Džiovykla 2 dalių su rėmu ir padėkliuku
Techninės savybės: 
•  Reguliuojamas apatinio aliuminio rėmo gylis – 272-352 mm

•  Anoduoto aliuminio rėmas – antracito spalvos 
•  Nerūdijančio plieno viela – chromuota, titanium spalvos
•  Vandens surinkimo padėkliukas – antracito spalvos

Kodas

I-716 600, 800, 900

Modulio plotis
(mm)

DŽIOVYKLOS

Komplekto sudėtis:

Virtuvė. Estetika.
Virtuvės įrangos kolekcija ELLITE TITANIUM 

Italija

2x

Plačiau - www.brasa.lt

https://www.brasa.lt/


Vokietija
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HAFELE virtuvės įranga

Atidaroma - ištraukiama ūkinė spinta TANDEM, TANDEM COFFEE

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Paprastas lentynų padėties reguliavimas 
•  Rėmas – aliuminio spalvos

Patvarus spintos rėmas išlaiko didelę apkrovą:
•  max. apkrova 450 ir 500 mm pločio spintai: 
    ištraukiamam rėmui - 50 kg 
    durelių rėmui - 20 kg 
•  max apkrova 600 mm pločio spintai: 
    ištraukiamam rėmui - 60 kg 
    durelių rėmui - 25 kg 

Kodas

800, 1100, 1700C-TANDEM

Vidinis įrengimo 
aukštis (mm)

450, 500, 600

Modulio plotis
(mm)

min 500

Modulio gylis 
(mm)

Krepšių pasirinkimo galimybės:

Vieliniai chromuoti Su neslystančios dangos baltu 
plokštės dugnu ir CLASSIC tipo 
vieliniais paaukštinimais

Su neslystančios dangos baltu 
plokštės dugnu ir STYLE tipo 
vieliniais paaukštinimais

TANDEM - virtuvės įrangos sprendimas, apjungiantis dvi spintas už 
vienų durų.  Atidarius spintos duris vidinės lentynos automatiškai 
priartinamos, lengvai pasiekiami jose laikomi produktai. Lentynos 
yra labai talpios, unikalios formos, su neslystančiu paviršiumi, todėl 
labai patogu saugoti įvairių formų ir dydžių daiktus. 
TANDEM COFFEE – žemesnis ūkinės spintos variantas, tinka montuo- 
ti spintelėse po buitine technika.

Virtuvė. Funkcionalumas.
HAFELE virtuvės įranga
 

Ištraukiama ūkinė spinta CONVOY PREMIO

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Pilno ištraukimo bėgeliai
•  Patvarus spintos rėmas išlaiko didelę apkrovą – 100 kg
•  Vienos lentynos apkrova iki 20 kg
•  Lengvai keičiamas lentynos tvirtinimo aukštis 

•  Rėmas – aliuminio spalvos
•  Krepšiai – chromuoti, neslystančios dangos baltas plokštės dugnas, stikliniai paaukštinimai

Kodas

1500-1599 
1900-1999
2100-2999

C-CONVOY-P

Vidinis įrengimo 
aukštis (mm)

600

Modulio plotis
(mm)

min 500

Modulio gylis 
(mm)

CONVOY PREMIO virtuvėms pritaikytų aukštų ūkinių spintų linijos 
produktas. Ūkinė spinta ištraukiama iš spintelės automatiškai atidar-
ius dureles, saugomi daiktai patogiai pasiekiami iš trijų pusių. Labai 
lengvai reguliuojama lentynų aukščio padėtis suteikia galimybę 
saugoti įvairių dydžių ir apimties produktus. Lentynos su specialiu 
neslidžiu paviršiumi ir stikliniais paaukštinimais užtikrina saugomų 
produktų matomumą ir stabilumą.

Plačiau - www.brasa.lt
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Techninės savybės: 
•  Durelių atidarymas 85o kampu apsaugo fasadus nuo pažeidimų
•  Maksimali vienos lentynos apkrova - 25 kg
•  Lentynos montuojamos ant stovo V-808/1, kurio aukštis yra lengvai reguliuojamas
•  Paprastas lentynų  padėties reguliavimas 
•  Švelnaus uždarymo mechanizmas užsakomas atskirai

•  Neslystančios dangos plokštės dugnas - baltos spalvos
•  Vieliniai paaukštinimai - chromuoti, STYLE arba CLASSIC tipo

Ištraukiamas kampinis mechanizmas LeMans II

Kodas

600-750
720-900
min 1265

V-808

Įrengimo aukštis 
(mm)

400, 450, 500, 
600

Modulio plotis
(mm)

min 500

Modulio gylis 
(mm)

dešinė, kairė

Pusė
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HAFELE virtuvės įranga

Nuleidžiama lentyna iMOVE
Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  lentyna gali būti vienguba arba dviguba
•  Maksimali vienos lentynos apkrova - 8 kg
•  Lentyna ir nuleidimo mechanizmas - pilkos spalvos

Nuleidžiamos lentynos iMove :

Vienguba lentyna Dviguba lentyna

Kodas

Vienguba

Dviguba

V-IMOVE atverčiamoms durims - min 480, 
su M-HH/F-FOLD - min 600

atverčiamoms durims - min 700, 
su M-HH/F-FOLD - min 690

Modulio aukštis
(mm)

600, 900

Modulio plotis 
(mm)

min 270

Modulio gylis 
(mm)

600 min 270

Vokietija

Virtuvė. Funkcionalumas.
HAFELE virtuvės įranga

LeMans II kampinis mechanizmas, maksimaliai išnaudojantis vidinę 
spintelės erdvę ir leidžiantis lengvai pasiekti saugomus daiktus. Len-
tynos pilnai ištraukiamos nepriklausomai viena nuo kitos. Apvalios 
lentynų formos užpildo visą spintelės vidinę erdvę, o specialiu laku 
dengtas plokštės dugnas suteikia daiktams stabilumo. Norint pilnai 
ištraukti lentynas, užtenka atidaryti spintelės dureles 85° kampu, o 
mechanizmas nekliudys šalia esančių fasadų rankenėlių.

iMove – puikiai suderinta praktinė nauda ir stilingas dizainas. Ele-
gantiškos nuleidžiamos lentynos yra naujo standarto sprendimas 
pakabinamoms spintelėms, užtikrinantis didesnį talpumą ir greitą 
pasiekiamumą.
iMove lentyna su visu jos turiniu vienu paprastu judesiu nuleidžia-
ma žemyn.  Naujoviškos pakėlimo-nuleidimo platformos paverčia 
įprastą pakabinamą spintelę į ergonomišką ir labai naudingą varto-
tojui sistemą. 

Lentynų pasirinkimo galimybės:

Style Classic

Plačiau - www.brasa.lt
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FREE durelių pakėlimo mechanizmų linija papildyta naujomis 
spalvomis. 

FREE FLAP, FREE FOLD, FREE UP, FREE SWING – tai ploni, elegan-
tiškos išvaizdos mechanizmai, skirti pakelti įvairių matmenų dureles. 
Durelės gali būti pakeliamos horizontaliai, vertikaliai, kampu bei 
sulenkiamos per pusę. Ypatingai lengvai montuojami mechanizmai 
gali būti naudojami virtuvės, vonios arba svetainės kambario balduose.

Virtuvė. Funkcionalumas.
FREE pakėlimo mechanizmai

Techninės savybės: 
•  Modernus minimalistinis dizainas, užima mažai vietos spintelės viduje 
•  Paprastas ir lengvas durelių pakėlimo judesys, nėra jokio pasipriešinimo 
•  Durelių fiksavimas bet kuriame aukštyje atidarant/uždarant dureles 
•  Švelnus durelių atidarymas/uždarymas 
•  Ypatingai paprastas ir greitas montavimas 
•  Pagaminta Vokietijoje. LGA kokybės sertifikatas
•  Trijų spalvų dangteliai

FREE pakėlimo mechanizmai

23

PAKĖLIMO MECHANIZMAS SULANKSTOMOMS
DURELĖMS FREE FOLD

Kodas

480 - 1040M-HH/F-FOLD

Durelių aukštis
(mm)

2,2 - 20,9

Svoris
(kg)

HORIZONTALAUS DURELIŲ PAKĖLIMO
MECHANIZMAS FREE FLAP 3.17 ir FREE FLAP 1.7 (mažoms durelėms)

DURELIŲ PAKĖLIMO KAMPU
MECHANIZMAS FREE SWING

VERTIKALAUS DURELIŲ PAKĖLIMO
MECHANIZMAS FREE UP

Kodas

370 - 800M-HH/F-SWING

Durelių aukštis
(mm)

1,8 - 17,1

Svoris
(kg)

Kodas

200 - 450
350 - 650

M-HH/FREE
M-HH/FREE-S

Durelių aukštis
(mm)

2,6 - 27,3
0,6 - 14,7

Svoris
(kg)

Kodas

320 - 600M-HH/F-UP

Durelių aukštis
(mm)

1,6 - 19,6

Svoris
(kg)

min. 132
min. 109

Spintelės gylis 
(mm)

Vokietija

min. 288 arba 270*

Spintelės gylis 
(mm)

min. 273

Spintelės gylis 
(mm)

min. 277

Spintelės gylis 
(mm)

Trijų spalvų dangteliai:

A – antracitas B – balta P – pilka

* priklausomai nuo mechanizmo varianto

Plačiau - www.brasa.lt
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Atnaujintas Moovit stalčių sistemos asortimentas. Naujo dizaino Moo-
vit Matrix stalčių šonai – tai sprendimas virtuvės, svetainės, darbo, 
vonios kambario baldams.
Stalčiaus atidarymas ir uždarymas yra itin švelnus ir tylus. Sinchroni-
zuotas bėgelių veikimas suteikia stalčiui papildomo stabilumo be jokių 
pašalinių garsų.

Virtuvė. Funkcionalumas.
MOOVIT MATRIX stalčių šonai

25

Techninės savybės: 
•  Dėl 90° vidinės sienelės stalčiaus plotas padidėja 10%
•  Patogus 3-jų krypčių reguliavimas iš viršaus
•  Sinchronizuoto veikimo pilno ištraukimo bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
•  Stalčiaus dugno ir galinės nugarėlės pločio matmuo sutampa

Kodas

270, 300, 350,
400, 450, 500,
550, 600, 650

B-H2М

Ilgis (mm)

60, 92, 115 

Aukštis (mm)

Papildytas spalvų ir priedų asortimentas: 

Balta                                     Ruda                                     Pilka,  Pilka metalic          Antracito
  

Papildomi priedai: 
•  Relingo paaukštinimai apvalūs
•  Relingo paaukštinimai stačiakampio formos
•  Metaliniai paaukštinimai dvigubi
•  Stiklo paaukštinimai
•  Paaukštinimai vidiniam stalčiui
•  Daugiau priedų

Vokietija

MOOVIT MATRIX stalčių šonai

30, 50, 70

Apkrova (kg)

Plačiau - www.brasa.lt

https://www.brasa.lt/


Plonasieniai stalčių šonai AXIS

27

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo  mechanizmas
•  Pilno ištraukimo bėgeliai
•  Maksimali apkrova - 40 kg
•  Galimi ilgiai: 270 iki 550mm
•  Galimi aukščiai: 95, 127, 178 mm

Kodas

270, 300, 350, 400, 
450, 500, 550

B-LG

Ilgis (mm)

95, 127, 178

Aukštis (mm)

Galimi aukščiai :

Aukštis: 95 mm Aukštis: 127 mm Aukštis: 178 mm

AXIS – aukštos kokybės ir šiuolaikinio dizaino stalčių sistema.  Tiesios, 
griežtos formos – tinka bet kokios paskirties baldams. Itin ploni stal-
čių šonai leidžia turėti dar daugiau vietos stalčiaus viduje. 

Virtuvė. Estetika.
Plonasieniai stalčių šonai AXIS

Spalvos: 

B – baltas matinis ANTR – antracitаs

Papildomi priedai: 
•  Relingo paaukštinimai stačiakampio formos 
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Kodas

472V-HD5031/1

Ilgis
(mm)

300

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

29

Stalčiaus erdvės suskirstymo sistema MosaiQ

Dėklas įrankiams  Dėklas įrankiams Dėklas

Kodas

472V-HD5031/4 

Ilgis
(mm)

137,5

Plotis
(mm)

37,5

Aukštis
(mm)

Kodas

300V-HD5031/2

Ilgis
(mm)

117,5

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

Kodas

472V-HD5031/3

Ilgis
(mm)

150

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

Kodas

472V-HD5031/5

Ilgis
(mm)

137,5

Plotis
(mm)

26

Aukštis
(mm)

Laikiklis peiliams
Įdedamas į dėklą V-HD5031/3

Suskirstymas dėklo
Skirtas dėklo V-HD5031/3 suskirstymui

Kodas

472V-HD5031/6

Ilgis
(mm)

137,5

Plotis
(mm)

37,5

Aukštis
(mm)

Kodas

V-HD5031/7

Dėžutė

Kodas

472V-HD5031/8

Ilgis
(mm)

236

Plotis
(mm)

110

Aukštis
(mm)

Sujungimas
Skirtas dėklų sujungimui

Kodas

236V-HD5031/9

Ilgis
(mm)

236

Plotis
(mm)

110

Aukštis
(mm)

Dėžutė Dėžutė

Kodas

1200V-HD5031/13 

Ilgis
(mm)

150

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

Kodas

236V-HD5031/10

Ilgis
(mm)

236

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

Kodas

600

1200

V-HD5031/11

V-HD5031/12

Ilgis
(mm)

8

8

Plotis
(mm)

43

43

Aukštis
(mm)

Suskirstymas stalčiaus
Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės 
kompensavimui

Suskirstymas stalčiaus
Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės 
kompensavimui

Vokietija

Laikiklis folijai
Įdedamas į dėklą V-HD5031/3

Medžiaga

Aliuminis

MosaiQ - aukštos kokybės stalčiaus vidaus suskirstymo sistema, 
pagamintos iš natūralaus medžio. Sistema yra moduliuojama, tinka 
skirtingo matmens stalčiams, pritaikoma pagal individualų poreikį. 

Virtuvė. Estetika.
Stalčiaus erdvės suskirstymo sistema MosaiQ

Techninės savybės: 
•  Medžiaga - natūralus ąžuolas, tamsintas uosis
•  Padengimas: lakuota mediena
•  Stalčiaus gylis - nuo 500 mm

Plačiau - www.brasa.lt
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AL – aliuminis 
anoduotas

Techninės savybės: 
•  Profiliai skirti horizantaliam bei vertikaliam montavimui
•  Greitas Clap’n’Fit tvirtinimo būdas, naudojant universalų tvirtinimo elementą
•  Profiliai gali būti jungiami 90o kampu vidiniais arba išoriniais sujungimais

Padengimai: 

Profilis aliuminio vienpusis

Kodas

4200P-A501

Ilgis (mm)

31

Sujungimo ir užbaigimo elementai užsakomi papildomai

Profilis aliuminio dvipusis

Kodas

4200P-A502

Ilgis (mm)

Tvirtinimas profiliui

Kodas

P-A501/2

Horizontali ir vertikali sistema

Italija

*Kitų spalvų profiliai – pagal užsakymą

Profilis pakabinamoms 
spintelėms įfrezuojamas

Kodas

P-A601

Ilgis (mm)

4200

GOLA II - tai nauja užpatentuota rankenėlių profilių sistema. Naujo-
viškas tvirtinimo būdas užtikrina greitą ir patogų profilių įrengimą ir 
sistemos universalumą. Dabar jums reikės tik dviejų profilių modelių 
visai virtuvei.

Virtuvė. Funkcionalumas.
Aliuminio rankenėlių profilių sistema
stalčiams ir spintelėms

Aliuminio rankenėlių profilių sistema
stalčiams ir spintelėms
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Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvos

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

25
25
25

137.80.200
137.80.800 
137.80.000

24
24
24

Chromas blizgus
Žalvaris blizgus
Nerūdijantis plienas

Medžiaga: žalvaris

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

11
11
11

25
25
25

Chromas blizgus
Žalvaris blizgus
Nikelis matinis

Medžiaga: žalvaris

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

25
25
25
25

136.76.205
136.76.803
136.76.607
136.76.810

25
25
25
25

Chromas blizgus
Žalvaris blizgus
Nikelis matinis
Žalvaris šlifuotas

Medžiaga: žalvaris

136.06.212
136.06.810
136.06.614

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

25
25
25

136.87.226
136.87.628
136.87.824

35
35
35

Chromas blizgus
Nikelis matinis 
Žalvaris blizgus

Medžiaga: žalvaris

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

19
12

20
25

Chromas blizgus
Chromas blizgus

Medžiaga: žalvaris

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

17
17
17
17

132.15.230
132.15.630
132.19.210
132.19.211

28
28
28
28

Chromas blizgus
Nerūdijantis plienas
Žalvaris šlifuotas
Juoda matinė

Medžiaga: aliuminis

136.27.202
137.38.200

Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvos 

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

13105.94.350 40 Nerūdijantis plienas 
matinis, Juoda

Medžiaga: nerūdijantis plienas, oda

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

26101.18.120 38 Chromas blizgus
Ruda šviesi

Medžiaga: cinko lydinys, oda

Kodas Skersmuo
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

25135.71.310 60 Chromas blizgus, 
Juoda

Medžiaga: aliuminis, oda

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

157110.79.012 8 Nerūdijantis 
plienas, Ruda

Medžiaga: Cinko lydinys, oda

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

30110.76.011 66 Nerūdijantis plienas, 
Ruda 

Medžiaga: cinko lydinys, oda

Atstumas tarp 
važtų (mm)

128

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

45110.81.150 42 Chromas, 
Ruda šviesi 

Medžiaga: Cinko lydinys, oda

Atstumas tarp 
važtų (mm)

32

Vokietija
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Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

50
178
50
178
50
178
50
178

132.15.240
132.15.250
132.15.241
132.15.251
126.45.060
126.45.061
126.45.062
126.45.063

24
24
24
24
24
24
24
24

Chromas blizgus
Chromas blizgus
Nerūdijantis plienas šlifuotas
Nerūdijantis plienas šlifuotas
Varis šlifuotas
Varis šlifuotas
Žalvaris šlifuotas
Žalvaris šlifuotas

Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

32
160
32
160
32
160
32
160

35

Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvosVokietija

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

106
138

116.09.815
116.09.885

35
35

Auksas blizgus
Auksas blizgus

Medžiaga: Plienas

Atstumas tarp 
važtų (mm)

96
128

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

180
180
180
180

106.65.466
106.65.866
106.65.566
106.65.366

35
35
35
35

Pilka antracito
Varis matinis
Šampanas matinis
Juoda matinė

Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

160
160
160
160

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

172
332
172
332
172
332
172
332

106.63.816
106.63.819
106.63.716
106.63.719
106.63.454
106.61.459
106.61.154
106.61.159

33
33
33
33
33
33
33
33

Varis matinis
Varis matinis
Rausva matinė
Rausva matinė
Varis sendintas
Varis sendintas
Bronza šlifuota
Bronza šlifuota

Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

160
320
160
320
160
320
160
320

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

218
218
218
218

106.61.764
106.61.964
106.61.464
106.61.164

21
21
21
21

Balta matinė
Pilka antracito
Alavas
Varis sendintas

Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

160/192
160/192
160/192
160/192

Kodas Ilgis
(mm)

Aukštis
(mm)

Spalva

200
350
200
350

126.14.605
126.14.608
126.45.046
126.45.049

38
38
38
38

Nerūdijantis plienas
Nerūdijantis plienas
Bronza sendinta
Bronza sendinta

Medžiaga: Aliuminis

Atstumas tarp 
važtų (mm)

128
256
128
256

Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvos 
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Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvos

Rankenėlės. 
Klasikinė forma. Naujos spalvos 

Pristatome naują tiekėjo ESTAMP rankenėlių kolekciją. Jau mums žinomi 
rankenėlių modeliai įgavo du naujus atspalvius – matinio aukso ir antracito. 
Šio sezono metu abi spalvos yra labai populiarios ir gerai atrodys įvairaus 
stiliaus balduose ir interjere.

Medžiaga: cinko lydinys ZAMAK

Kodas Ilgis
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Aukštis
(mm)

236
363

192/224
288/320

29
34

FLUID

Z-682/192-224
Z-682/288-320

FUJI

BASIC

Kodas Ilgis
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Aukštis
(mm)

230
320

160
224

32
32

Z-681/160
Z-681/224

Kodas Ilgis
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Aukštis
(mm)

136
168
200
264
328

128
160
192
256
320

28
28
28
28
28

Z-676/128
Z-676/160
Z-676/192
Z-676/256
Z-676/320

Kodas Ilgis
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Aukštis
(mm)

152 96 20

METAL

Z-715/96

MINI 815
Kodas Ilgis

(mm)
Aukštis
(mm)

15
25

24
28

Z-815/15
Z-815/25

Ispanija

Spalvos:

AU - auksas matinis ANTR - atracitas
MINI 816
Kodas Skersmuo

(mm)
Aukštis
(mm)

15
25

24
28

Z-816/15
Z-816/25

Kodas Ilgis
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Aukštis
(mm)

149
213

128
192

20
20

POST

Z-683/128
Z-683/192
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Apšvietimas. Išmani apšvietimo sistema 
HAFELE CONNECT Vokietija

HAFELE CONNECT tai aplikacija, skirta valdyti LOOX apšvietimo 
sistemas išmaniuoju įrenginiu. Programėlėje galima įjungti, iš-
jungti norimus šviestuvus skirtingose kambario dalyse, reguliuoti 
šviesos intensyvumą, MULTI WHITE šviestuvų šviesos temperatū-
rą, RGB šviestuvų šviesos spektrą bei sukurti ir pritaikyti skirtingus 
apšvietimo scenarijus. Taip pat yra galimybė valdyti kitus HAFELE 
produkcijos elektrinius priedus: TV pakėlimo mechanizmus, elek-
trinių stumdomų durų ar durelių pakėlimo mechanizmus, garso 
sistemą. 
Aplikacija yra adaptuota Apple IOS® 8.2 ir Android™ 4.4 arba nau-
jesnėms operacinėms sistemoms.

HAFELE CONNECT sistemą galima pritaikyti prie jau sumon-
tuotų įrenginių.

B BOX techninės savybes:
•  Tinka 12 V arba 24 V LOOX sistemoms
•  Veikimo diapazonas – max 10 m atstumu nuo išmaniojo įrenginio
•  Keli B BOX, esantys max 10 m atstumu vienas nuo kito, sukuria bendrą tinklą 
•  Maksimalus prijungiamų įrenginių kiekis:

           4 šviestuvai

           1 spalvų reguliatorius su plėtikliu (4 jungčių)

           1 spalvų reguliatorius su plėtikliu (8 jungčių)

           1 elektrinis įrenginys TV pakėlimui arba slenkančioms durims

Išmani apšvietimo sistema 
HAFELE CONNECT

39

HAFELE CONNECT sistemos veikimui reikalinga:
•  LOOX šviestuvas                                              
•  Bluetooth valdomas įrenginys B BOX        
•  Konverteris (min. 2 jungčių)                           
•  HAFELE CONNECT aplikacija  
•  Laidai šviestuvams ir konverteriams užsakomi papildomai
•  Naudojant RGB arba MULTI WHITE šviestuvus papildomai 
užsakomas spalvų reguliatorius su plėtikliu

Kodas: A-HLED... 
Kodas: A-HBOX...
Kodas: A-HCONV...
Atsiųsti iš Apple App Store arba Google Play Store

Kodas: A-HRS...

           - RGB šviestuvai ir juostos

           - MULTI WHITE šviestuvai ir juostos

12V

24V
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Apšvietimas. 
LOOX LED 12 V sistemos apšvietimas Vokietija

ŠVIESTUVAS LED 2040

Universalus itin mažas šviestuvas. Universalus itin mažas šviestuvas, montuoja-

mas įfrezuojant arba prisukant išorėje, uždengiamas atitinkamos formos dang-

teliu. Dangtelių spalvos: balta, matinis chromas, matinis nikelis. Dangteliai užsa-

komi papildomai.

Kodas

A-HLED2040 
A-HLED2040

1,5
1,5

Galia (W)

35
35

Skersmuo (mm)

3000 (šilta)
4000 (natūrali)

Šviesos spalva (K)

ŠVIESTUVAS LED 2047 IR 2048

Universalūs šviestuvai skleidžiantys ypatingai vientisą šviesą. Šviestuvo 

A-HLED2048 šviesos spektras gali būti reguliuojamas nuo 2700 iki 5000 K, t.y. nuo 

šiltos iki šaltos baltos spalvos. Prie šio šviestuvo papildomai užsakomi spalvos 

reguliatoriai ir jų priedai.

Kodas

A-HLED2047
A-HLED2047
A-HLED2048

3
3
3

Galia (W)

65
65
65

Skersmuo (mm)

3000 (šilta)
4000 (natūrali)
MULTI WHITE 
(reguliuojama šviesa)

Šviesos spalva (K)

Techninės savybes:
•  Šviestuvo spalva: matinis chromas
•  Galimi montavimo būdai: įfrezuojamas arba prisukamas
•  Dangteliai užsakomi papildomai

ŠVIESTUVAS LED 2033

Šis nedidelis šviestuvas puikiai tinka veidrodžiams ir baldams apšviesti, nes yra 

prisukamas iš viršaus. Atsparus dulkėms ir drėgmei, todėl yra tinkamas naudoti 

vonios kambariuose. Galimos spalvos: chromas/balta arba chromas/juoda.

Kodas

A-HLED2033 3,8

Galia (W)

65x118

Matmuo (mm)

4000 (natūrali)

Šviesos spalva (K)

ŠVIESTUVAS SU USB JUNGTIMI LED 2034 

Tai inovatyvus sprendimas namų biurui ar miegamajam kambariui. Lankstus švies-

tuvas ne tik leis reguliuoti šviesos lygį ir kryptį, bet ir suteiks galimybę pakrauti išma-

nųjį įrenginį.  Galimos spalvos: chromas arba juoda.

Kodas

A-HLED2034 ≤17

Galia (W)

50x450

Matmuo (mm)

4000 (natūrali)

Šviesos spalva (K)

Apšvietimas. 
12 V sistemos krovikliai

41

Techninės savybės: 
•  IP20 apsaugos klasė 
•  12 V Sistema
•  Krovimo srovė: 2A
•  Išėjimo įtampa: 5V
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių 
•  Įfrezavimo skersmuo 35 mm, gylis 24 mm
•  Rekomenduojamas konverteris min. 15 W

Kodas

O-RH2001

USB KROVIKLIS ESC 2001

Mažas USB kroviklis skirtas dviems įrenginiams krauti vienu metu. 

2 formos – apvalus ir kvadratinis

3 spalvos – balta, juoda, matinis chromas

Techninės savybės: 
•  12V sistema
•  Krovimo srovė: 1A
•  Išėjimo įtampa: 5V
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių, įfrezavimo skersmuo 60 mm ir gylis 10,6 mm
•  Prisukimui prie paviršiaus naudojamas korpusas
•  Rekomenduojamas konverteris min. 10 W

Kodas

O-RH2002

Induktyvus kroviklis ESC 2002

Indukcinis kroviklis tinka įrenginiams su WPC versija.

*Konverteris A-HCONV12, jungikliai ir kiti priedai komplektuojami papildomai.

* Konverteris A-HCONV12, jungikliai ir kiti priedai komplektuojami papildomai. Plačiau - www.brasa.lt
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54
54
54

Storis (mm)

Vokietija

Techninės savybes:
•  Puikus priekinis apšvietimas, leidžiantis matyti natūralias spalvas (RA ≥ 90)
•  Šviesos temperatūros reguliavimas: nuo šaltos (4000 K) iki šiltos (2700K) baltos 
•  Šviesos spalvos režimo atminties funkcija „Soft-on“ / „Soft-off“
•  Subtilus šiltos baltos spalvos foninis apšvietimas (2700 K)
•  IP44 apsauga nuo vandens lašų ir drėgmės
•  Integruota veidrodžio šildymo sistema apsaugo nuo rasojimo
•  Per integruotą garso imtuvą su Bluetooth® funkcija galima klausytis mėgstamos muzikos

43

Kodas

600
900
900

A-HAQ 

Aukštis (mm)

95
102
111

Galia (W)

900
900
1200

Plotis (mm)

NITE BS

Šviestuvas tvirtinamas prie profilio, atsparus dulkėms ir drėgmei, todėl 
tinka veidrodžiams apšviesti vonios kambariuose. LED šviestuvas kom-
plektuojamas su konverteriu, jungiamas tiesiai į elektros lizdą. 

Kodas

A-NITEBS 5
7

Galia (W)

300
500

Ilgis (mm)

3000 (šilta)
3000 (šilta)

Šviesos spalva (K)

Chromas

Spalva: 

L formos

Tvirtinimas: 

Italija

SAGITARIUS

Kodas

A-SAGITARIUS 5
7

Galia (W)

40
300

Ilgis (mm)

6000 (šalta)
6000 (šalta)

Šviesos spalva (K)

Chromas

Spalva: 3 tvirtinimo galimybės: 

Apšvietimas.
LED 220 V sistemos apšvietimas 

Daugiafunkcinis veidrodis AQUASYS
Daugiau pramogų vonios kambaryje!
Tai estetikos ir funkcionalumo derinys. Dviejų tipų apšvie-
timas, garso sistema, veidrodžio šildymas yra suderinti 
viename produkte. Paprastas valdymas dėka integruotų 
sensorinių jungiklių.

LED 220 V sistemos apšvietimas

Priekinis
apšvietimas

Foninis
apšvietimas

Veidrodžio
pašildymas

Garso 
sistema

Daugiafunkcinis veidrodis AQUASYS 
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Rozečių blokai BACHMANN
ir jų priedai

ROZEČIŲ BLOKAS PIX 

Techninės savybės: 
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalva: juodas blokas su baltos, juodos ir nerūdijančio plieno spalvos apvadais
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 1x220V (kitos konfigūracijos – pagal užsakymą) 
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į 10-40 mm storio paviršių; frezavimo skersmuo: 56 mm
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Uždengimai ir kitų spalvų apvadai užsakomi papildomai 

Kodas

O-RBPIX

ROZEČIŲ BLOKAS LOOP IN

Techninės savybės: 
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalva: juoda arba balta
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 1x220V
•  integruoti 4 kanalai laidams
•  Montavimo būdas: įdedamas į žiedą; žiedo frezavimo skersmuo: 80 mm
•  Greitas ir patogus montavimas ir išmontavimas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Norimos spalvos montavimo žiedas užsakomas papildomai Kodas

O-RBLOOP

Naujas modulis rozečių blokams - 
DVIGUBAS USB KROVIKLIS

Techninės savybės: 
•  Dvi USB jungtys
•  Krovimo srovė: 3.1 A
•  Išejimo įtampa: 5 V
•  Reikalingas atskiras pajungimas
•  Modulis komplektuojamas kartu su 0.2 m laidu su GST18i3 jungtimi
•  Maitinimo laidas užsakomas papildomai

Kodas

O-RB/M/USB2

Rozečių blokai, kuriuos galima užsakyti su integruotu dvigubu USB krovikliu:

PIX, DUE, TWIST, KAPSA, VENID, POWER FRAME, TOP FRAME, CONI, 

CONEO ir kiti rozečių blokų modeliai.

Blokai su integruotu moduliu yra su maitinimo adapteriu ir modulis nereika-

lauja papildomo pajungimo.

Rozečių blokai BACHMANN
ir jų priedai

PIX tai aukšto lygio rozečių jungiklių kolekcija, kuri pritaikoma skirtin-
gos paskirties balduose. Kombinuojant su dekoratyviniais uždengi-
mais ir apvadais rozetes apsaugomos nuo dulkių ir drėgmės.

PIX rozečių jungiklių kolekcija

LOOP IN  tai naujas daugiafunkcinis rozečių blokas, puikiai tinkantis 
biurui ar bet kokiai kitai darbinei erdvei. Blokas gali būti naudojamas 
kaip rozetė ir kaip kanalas laidams vienu metu. O bloko montavimas 
užtruks tik akimirką, jeigu savo darbo vietoje jau turite įfrezuotą 80 
mm skersmens žiedą laidams.

LOOP IN rozečių blokas

Naujas modulis rozečių blokams – dvigubas USB kroviklis. Skirtas 
dviems įrenginiams krauti vienu metu. Modulis gali būti iš karto inte-
gruotas į rozečių bloką arba įdedamas vietoje tuščio modulio. Beveik 
visi BACHMANN rozečių blokų modeliai gali būti užsakomi su inte-
gruotu USB krovikliu.

Dvigubas USB kroviklis

Vokietija



ROZEČIŲ BLOKAS KAPSA
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Rozečių blokai BACHMANN
ir jų priedai

Techninės savybės: 
•  Medžiaga: aliuminis, plastikas
•  Bloko dangteliai baltos, juodos, nerūdijančio plieno arba aliuminio spalvos
•  Rozečių blokai galimi su 220 V jungtimi, dvigubu USB krovikliu ar tuščiu moduliu
•  Galimos įvairios jungčių kombinacijos
•  Blokai gali būti skirtingų ilgių:
   XXS – 1 jungtis (L-68 mm)
   XS – 2 jungtys (L-151 mm)
   S  - 3 jungtys (L-204 mm)
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių; montavimo gylis: 45 mm
•  Blokas komplektuojamas kartu su 0.2 m laidu su GST18i3 jungtimi
•  Dangtelis ir maitinimo laidas užsakomi papildomai

Techninės savybės: 
•  Medžiaga: aliuminis, plastikas
•  Rozečių blokai galimi su 220 V jungtimi, dvigubu USB krovikliu ar tuščiu moduliu; 
•  Galimos 4 įvairių jungčių kombinacijos
•  Dangtelis atidaromas ir fiksuojamas skirtingomis kryptimis
•  Montavimo būdas: rėmelis įfrezuojamas į stalviršį, blokai prisukami prie rėmelio 
apačios
•  Rėmelis skirtas dviejų blokų montavimui
•  Blokas komplektuojamas kartu su 0.2 m laidu su GST18i3 jungtimi
•  Dangtelis, rėmelis ir maitinimo laidas užsakomi papildomai

Kodas

O-RBVENID

Rozečių blokai BACHMANN
ir jų priedai

Vokietija

Nedidelis rozečių blokas KAPSA – elegantiškas sprendimas, patogus 
montavimas. Itin lengvas vertikalus arba horizontalus montavimas 
ne tik įvairių baldų paviršiuose, bet ir sienose. Aliuminio dangtelis 
atidaromas 180˚ kampu užtikrina apsaugą nuo išorinių pažeidimų 
purvo bei dulkių.

Rozečių blokas KAPSA

Rozečių blokas VENID - tai funkcionalus išskirtinio dizaino rozečių 
blokas skirtas konferencijų salės baldams.
Į rozečių bloko dangtelį galima lengvai įmontuoti stalviršio plokštės 
fragmentą, kad būtų sudaromas vientisas stalviršio įvaizdis. Erdvus 
rozečių blokas leidžia saugiai paslėpti laidus.

Rozečių blokas VENID

Kodas

O-RBKAPSA

ROZEČIŲ BLOKAS VENID

Plačiau - www.brasa.lt

https://www.brasa.lt/
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Stumdomų durų sistemos.
Patalpoms

Stumdomų durų sistemos.
Patalpoms

Stumdomų durų sistema SLIDO FOLD 100-T

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 100 kg
•  Viršutinis tvirtinimas prie lubų, viršutinis bėgelis prisukamas arba įleidžiamas
•  Galimas šoninis arba centrinis durų segmentų montavimas
•  Integruota apsauga nuo nuriedėjimo
•  Galima nenaudoti apatinio bėgelio
•  Reguliuojamas durų aukštis ±5 mm
•  Rekomenduojamas durų storis 35-60 mm
•  Maksimalus sistemos ilgis: vienpusės – 6 m; dvipusės – 12 m
•  Reikiamas lankstų kiekis vienam sulankstomam durų segmentui priklausomai nuo aukščio:
   iki 2000 mm – 2 vnt
   2001-2750 – 3 vnt.
   2751-3500 – 4 vnt.
•  Viršutinis ir apatinis bėgeliai (3 arba 6 m ilgio) ir lankstai užsakomi papildomai

Sistema skirta sulankstomoms medinėms durims. Skirta erdvių padalinimui.

Kodas

D-HSMF100T... 500-1000

Durų plotis (mm)

max. 100

Durų svoris (kg)

max. 3500

Durų aukštis (mm)

Stumdomų durų sistema SLIDO DESIGN 100-S

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 100 kg
•  Šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis įleidžiamas
•  Integruota apsauga nuo nuriedėjimo
•  Rekomenduojamas durų storis 35-45 mm

Sistema skirta vienguboms medinėms durims.

Kodas

D-HSMD100S... 750-1000
1001-1250

Durų plotis (mm)

max. 100
max. 100

Durų svoris (kg)

2000
2500

Durų aukštis (mm)

Šoninis montavimas Centrinis montavimas

Vokietija
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Stumdomų durų sistemos.
PatalpomsVokietija

Stumdomų durų sistemos.
Patalpoms

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC 40-I, 80-I ir 120-I

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 40, 80 arba 120 kg
•  Viršutinis tvirtinimas prie lubų arba šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis prisuka-
mas arba įleidžiamas
•  Naudojant papildomą profilį, galimas sistemos tvirtinimas tarp sienų
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliuojamas durų aukštis
•  Rekomenduojama durų storis 28-40 mm
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Bėgelis (2, 3 arba 6 m ilgio) užsakomas papildomai

Sistema skirta vienguboms arba dviguboms medinėms durims.

Stumdomų durų sistema SLIDO DESIGN 40-V ir 80-V

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 40 arba 80 kg
•  Šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis įleidžiamas
•  Atstumas iki sienos 12 arba 18 mm
•  Ratukai integruojami į duris
•  Reguliuojamas durų aukštis
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Bėgelis ir profilis (2, 3 arba 6 m ilgio) užsakomi papildomai

Sistema skirta išorinėms vienguboms arba dviguboms medinėms durims.

Kodas

D-HSMD...V... min. 500
min. 680

Durų plotis (mm)

max. 80
max. 40, 80

Durų svoris (kg)

be švelnaus uždarymo

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC 40-P, 60-P, 80-P ir 120-P

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 40, 60, 80 arba 120 kg
•  Viršutinis tvirtinimas prie lubų arba šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis prisuka         
mas arba įleidžiamas
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliuojamas durų aukštis
•  Rekomenduojama durų storis 28-40 mm
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Bėgeliai (2, 3 arba 6 m ilgio) užsakomi papildomai

Sistema skirta vienguboms arba dviguboms medinėms durims.

Kodas

D-HSMC...PA... min. 500 
min. 592
min. 681
min. 916
min. 1094

Durų plotis (mm)

max. 40, 60, 80, 120
max. 40, 80
max. 120
max. 40, 80
max. 120

Durų svoris (kg)

be švelnaus uždarymo

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

Kodas

D-HSMC...I... -
min. 594
min. 683
min. 920
min. 1098

Durų plotis (mm)

max. 40, 80, 120
max. 40, 80
max. 120
max. 40, 80
max. 120

Durų svoris (kg)

be švelnaus uždarymo

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC 40-N, 60-N, 80-N ir 120-N

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 40, 60, 80 arba 120 kg
•  Viršutinis tvirtinimas prie lubų arba šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis prisuka-
mas arba įleidžiamas
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliuojamas durų aukštis
•  Rekomenduojamas stiklo storis 8 arba 10 mm
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Bėgelis (2, 3 arba 6 m ilgio) užsakomas papildomai

Sistema skirta vienguboms arba dviguboms stiklinėms durims

Kodas

D-HSSC..NA... - 
min 628
min 717
min 936
min 1114

Durų plotis (mm)

max. 40, 80, 120
max. 40, 80
max. 120
max. 40, 80
max. 120

Durų svoris (kg)

be švelnaus uždarymo

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu viena kryptimi

su švelniu uždarymu abiem kryptimis

su švelniu uždarymu abiem kryptimis
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Stumdomų durų sistemos.
BaldamsVokietija

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC  35 VF S ir 50 VF S

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 35 arba 50 kg
•  Viršutinis tvirtinimas
•  Apatinis bėgelis montuojamas po apatine plokšte
•  Minimalus durų persidengimas 
•  Apsauga nuo durų iškritimo
•  Patogus aukščio reguliavimas ±2 
•  Rekomenduojamas durų storis iki 19 mm
•  Viršutinis ir apatinis bėgeliai (2.5 arba 3.5 m ilgio) ir švelnaus uždarymo mechanizmas 
užsakomi papildomai

Sistema skirta išorinėms dviguboms arba triguboms medinėms durims. Puikus sprendimas 
ieškant kokybės ir kainos santykio. Apatinis bėgelis montuojamas spintos apačioje, todėl jis 
nepastebimas. Kompaktiškas mechanizmas nesumažina spintos erdvės.

Kodas

D-HVFS... max. 35
max. 50

Durų svoris (kg)

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC 55 IF

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 55 kg
•  Apatinis tvirtinimas
•  Ratukai integruojami į duris
•  Lengvai reguliuojamas durų aukštis ±2 mm
•  Rekomenduojamas minimalus durų storis – 16 mm
•  Apatinis ir viršutinis bėgeliai (2, 3.5 arba 5 m ilgio) užsakomi papildomai

Sistema skirta vidinėms dviguboms arba triguboms medinėms durims.
Itin paprastas montavimas, patogus reguliavimas, galima pritaikyti įvairaus storio durims.

Kodas

D-HSMC55IF

Stumdomų durų sistemos.
Baldams

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC 40 IF C

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 40 kg
•  Viršutinis tvirtinimas
•  Ratukai integruojami į duris
•  Reguliuojamas durų aukštis  ±2 mm
•  Rekomenduojamas durų storis - 16-19 mm
•  Apatinis ir viršutinis bėgeliai (2.5 arba 3.5 m ilgio) užsakomi papildomai

Sistema skirta vidinėms vienguboms arba dviguboms medinėms durims.
Greito montavimo sistema užtikrina paprastą ir sklandų durų tvirtinimą.

Kodas

D-HSMC40IFC... max. 1250
370-1250

Durų plotis (mm)

max. 2200
max. 2200

Durų svoris (kg)

be švelnaus uždarymo

su švelniu uždarymu viena kryptimi

max. 20

Durų svoris (kg)

Stumdomų durų sistema vienos plokštumos durims
FINETTA FLATFRONT 20 S/OS ir 20 S/US

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 20 kg
•  Ratukai integruojami į duris
•  Durų aukštis iki 800 mm
•  Durų plotis nuo 450 iki 1200 mm
•  Durų storis 16-30 mm

Sistema skirta spintelių dviguboms vienos plokštumos durelėms. Mechanizmas gali būti 
montuojamas pakabinamos spintelės viršutinėje arba pastatomos spintelės apatinėje plokš-
tumoje, todėl yra nematomas. Integruota švelnaus uždarymo sistema leidžia durelėms tyliai 
judėti. Dureles galima sustabdyti bet kurioje pozicijoje.

Kodas

D-HFF20S... 1200-3000

Spintelės plotis (mm)

max. 55

Durų svoris (kg)

Plačiau - www.brasa.lt

https://www.brasa.lt/
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Kojelių auščio reguliavimo sistema 
AXILO Vokietija

PARASTAI. GREITAI. PATOGIAI.
AXILOTM – tai naujoviška užpatentuota kojelių aukščio reguliavimo sistema. 
Aukštis lengvai reguliuojamas su specialiuoju AXILOTM 78 įrankiu be didelių 
pastangų ir sunkumų. Sistema užtikrina ergonomišką ir greitą montavimą.

Kojelių auščio reguliavimo sistema 
AXILO

Techninės savybes:
•  Sistema naudojama su cokoliais, kurių aukštis - 53-220 mm
•  Galima kojelės apkrova - iki 150 kg  
•  Aukščio reguliavimas ~ nuo -10 iki + 20 mm
•  Aukščio reguliavimas galimas, kai spintelės svoris - iki 80 kg
•  Įrankio rankenėlė yra pakeliama 0-10o

•  Galimas rankinis reguliavimas arba reguliavimas, naudojant sukimo įrankį

60
80
100
125
150
180
200

Įrengimo aukštis 
(mm)

Kojelė be gavutės reguliuojama

Kodas

K-07 53 - 70
70 - 100
90 - 120
115 - 145
140 - 170
170 - 200
190 - 220

Reguliavimo diapazonas 
(mm)

Galvutė kojelės

Kodas

K-08/1

Klipsas kojelės

Kodas

K-08/2

Įrankis kojelių 
aukščio reguliavimui 

Kodas

Y-AXILO

Įrankis prailginimo

Kodas

Y-AXILO/1

Plačiau - www.brasa.lt

https://www.brasa.lt/


Smulki furnitūra.
IXCONNECT naujienos

Greitas ir nuoseklus gamybos procesas. 
Ixconnect SC 8/25 ir SC 8/60 - naujos kartos vienos dalies jungtys, kurių 
montavimui nereikia jokių naujų įrankių ar staklių. Jas galima montuoti su 
ekscentrinių jungčių monavimo įranga ir įrankiais. 

IXCONNECT naujienos
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Išsiplečianti jungtis SC 8/60 

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas
•  Sujungimo vietos beveik nematomos, lieka tik 6mm skersmens gręžimas jungties 
užveržimui ar išmontavimui su SW3 šešiakampiu raktu
•  Tinka nuo 15mm storio plokštėms
•  Jungties montavimo gręžimo skersmuo 8mm

Išsiplečianti jungtis SC 8/25 

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas
•  Sujungimo vietos nematomos
•  Jungtis yra neardoma
•  Tinka mažų matmenų spintelėms arba stalčiams surinkti, kurių matmuo: 
    2xaukštis + 2xplotis ≤ 3000mm; gylis ≤ 400mm
•  Tinka nuo 15mm storio plokštėms
•  Jungties montavimo gręžimo skersmuo 8mm

Galinės nugarėlės fiksatorius RPC 13/20 

Techninės savybės: 
•  Tinka mažų matmenų spintelėms arba stalčiams
•  Greitas ir paprastas montavimas be įrankių
•  Tinka nuo 12mm storio plokštėms
•  Naudojamas galinės nugarelės arba stalčių dugnų papildomam fiksavimui išfrezavime

Vokietija

Kodas

262.11.117

Kodas

262.11.111

Kodas

260.09.560 

Plačiau - www.brasa.lt
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