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Modulinė profilių sistema drabužinėms STILI

Modulinė profilių sistema drabužinėms ir spintų priedai DressCode

Aliuminio profilių konstrukcijos CUBE

Lankstai ir aliuminio profiliai durelėms AIR

2019 - 2020 m. rankenėlių kolekcija

Stumdomų durų sistemos durims ir pertvaroms

Stumdomų durų sistemos baldams 

Durelių pakėlimo mechanizmai FREE

Durelių nuleidimo mechanizmai

Stalčių šonų sistema MATRIX BOX

Stalčių priedai

Stalčiaus vidaus suskirstymo sistema MosaiQ

Kojelių aukščių reguliavimo sistema AXILO

Spintelių pakabinimo sistema ATLAS

Inovatyvios jungtys IXCONNECT

LED apšvietimas baldams

Rozečių blokai BACHMANN

Užrašai

Baldų ir interjero
sprendimai

4 .

8 .

1 4 .

1 8 .

20.

24.

28.

30.

32.

34.

40.

42.

44.

46.

48.

50.

54.

58.

NAUJIENOS
2019-2020

Turini aeditinsiu pacioje pabaigoje



Italija

STILI – moderni modulinė profilių sistema, lengvai pritaikoma ir 
montuojama įvairiose patalpose: drabužinėje, virtuvėje, biblioteko-
je, svetainėje ar parduotuvėje. Minimalistinis dizainas ir kokybiškos 
medžiagos suteikia sistemai stilingą ir estetišką išvaizdą. STILI siste-
moje visos pagrindinės detalės paprastai tvirtinamos prie profilio be 
papildomų gręžimų. Lengvai keičiamas lentynų arba pakabų aukštis.

Modulinė profilių sistema 
drabužinėms STILI

PAPILDYTAS
ASORTIMENTAS+



Techninės savybės: 
• Paprastas sistemos įrengimas. Detalės tvirtinamos prie profilio be papildomų gręžimų 
• Šešiakampiu raktu lengvai reguliuojamas lentynų, pakabų aukštis 
• Į vertikalų profilį galima integruoti LED apšvietimą 
• Tvirtinimo būdai: prie lubų arba prie sienos 
• Galima lentynos apkrova iki 25 kg 
• Rekomenduojamas modulio plotis iki 900 mm 
• Atstumas tarp vertikalaus profilio ir lentynos – min. 2 mm

Modulinė profilių sistema drabužinėms STILI

Padengimai: 

R - tamsiai rudas 
šlifuotas anoduotas

B - baltas dažytas J - juodas anuodotas

Profilis vertikalus

Kodas

4800
4800

P-VP1
P-VP

Ilgis (mm)

LED šviesos filtras vertikaliam profiliui

Kodas

P-V/LED

Reguliuojama atrama vertikaliam profiliui

Elementas profilio tvirtinimui prie horizon-
talių plokštumų

Kodas

Kodas

P-V01

P-V17
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*Aukščio reguliavimas
nuo -5 iki +10 mm

Vertikalaus profilio tvirtinimas prie sienos
galinis

Kodas

P-V05

Vertikalaus profilio tvirtinimas prie sienos 
tarpinis

Kodas

P-V06

su grioveliu LED juostai

P _ VP1

P _ VP

295 245

Ilgis (mm) Ilgis (mm)



Italija

Modulinė profilių sistema
drabužinėms STILI 



Laikikliai stiklo lentynai

Papildomas lentynos tvirtinimas prie sienos

Kodas

Kodas

Ilgis (mm) Ilgis (mm)

Ilgis (mm)

Ilgis (mm)

Ilgis (mm)

P-V04
P-V15

*Rekomenduojama lentynos tvirtinimui naudoti 2 lentynų 
laikiklių komplektus.

P-V19

50
160

26,4

160 

4800

25

Laikikliai spintelei, stalčių blokui

Laikikliai lentynai

Vamzdis stačiakampis pakaboms ir
laikikliai stačiakampiam vamzdžiui

Kodas

Kodas

Kodas

P-V18

P-V03

P-VV
P-V02

P-VV P-V02
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Modulinė profilių sistema drabužinėms STILI

Plačiau - www.brasa.lt

Laikikliai ištraukiamų spintų priedų 
tvirtinimui prie vertikalaus profilio

Kodas

P-V13 520,4

Ilgis (mm)

P-V04 P-V05

P-V15

2X

2X

4X

2X



Modulinių profilių sistema drabužinėms ir 
spintų priedai DressCode

DressCode - universalus sprendimas daiktų laikymui.

Ypatingai stabili profilių sistema tinka atvirų drabužinių ar lentynų 
sistemų įrengimui. Karkasas iš aliuminio profilių surenkamas tok-
iu pat principu kaip korpusiniai baldai. Profilių sistemos bei priedų 
įrengimas ir išmontavimas nereikalauja įrankių.

Vokietija
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Modulinė profilių sistema DressCode

Plačiau - www.brasa.lt

Techninės savybės: 
•  Paprastas sistemos įrengimas be įrankių
•  Greitas lentynų montavimas prie profilio su specialiais laikikliais
•  Lengvas spintų priedų įrengimas ir padėties reguliavimas ant specialių skersinių
•  Vertikalūs profiliai gali būti pjaustomi pagal pageidaujamus matmenis
•  Galimas modulio plotis net iki 1000 mm
•  Į vertikalų profilį galima integruoti LED apšvietimą 
•  Tvirtinimo būdai: prie sienos arba pastatoma

A –antracitas

Sistemos stabilumui būtina kiekviename modulyje įrengti po dvi lentynas (ant viršutinių ir apatinių skersinių) ir sistemose, kurių aukštis virš 1200 mm, papildomą lentyną 
bet kurioje modulio vietoje.

*Kartu užsakomi laikikliai lentynai 
  Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas iš plokštės

B – balta

Profilis vertikalus

Lentyna metalinė

Skersinis spintų priedų montvaimui

Laikikliai lentynai užlenkiami

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

806.33._01 2 325         566               2 300
806.33._02 2 965         566          2 940

806.33._70
806.33._71

806.33._81

806.43._52 420
806.43._53 520
806.43._54 720
806.43._55 820
806.43._56 920

spintų priedų montavimui iš vienos pusės 

spintų priedų montavimui iš dviejų pusių 

Sistemos 
aukštis (mm) Gylis (mm)

Profilio ilgis
 (mm)

Plotis
 (mm)

465



Modulinių profilių sistema drabužinėms ir 
spintų priedai DressCode

DressCode - universalus sprendimas daiktų laikymui.

Platus spintų priedų asortimentas gali patenkinti bet kokius poreik-
ius: daugybė ištraukiamų lentynų, krepšių ir kabyklų variantų, pak-
aboms skirti vamzdžiai su plastikine apsauga ir galimybe įmontuoti 
LED apšvietimą, o aukštoms spintoms – pantografai. Spintų priedai 
tinka nuo 500 iki 1000 mm pločio moduliams ir gali būti pritaikyti 
atviro tipo drabužinėse iš DressCode profilių sistemos arba korpu-
sinėse spintose ir balduose plokštės.

Vokietija
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Spintų priedai DressCode

Plačiau - www.brasa.lt

Techninės savybės: 
•  Paprastas priedų įrengimas, išmontavimas
  ar padėties reguliavimas dėka specialių
  užlenkiamų  laikiklių (esant SYS 32 perforacijai)
•  Galimi modulio pločiai 500, 600, 800, 900 ir 1000 mm
•  Spintose su atverčiamomis ir stumdomomis durimis,ištraukiamų spintų priedų 
montavimui būtina naudoti tarpines
•  Modulinė sistema -  pasirenkamas ištraukiamas rėmas, su pilno ištraukimo 
bėgeliais su integruota pritraukimo ir švelnaus uždarymo sistema ir priedas prie 
jo: lentyna, krepšys, įdėklas ar kt., 
*ištraukiamos kelnių ir daugiafunkcinėskabyklos iš karto komplektuojamos su 
bėgeliais. 
•  Rekomenduojamas ištraukiamų spintų priedų įrengimo aukštis iki 900 mm

A –antracitas B – balta
Rėmas ištraukiamas spintų priedams

Tarpinės ištraukiamiems spintų priedams

Fasadas metalinis su laikikliais ištraukiamam 
rėmui Laikikliai mediniam fasadui ištraukiamam rėmui

Kodas

Kodas Kodas

Kodas
806.34._12 420            ≥520     15
806.34._13 520         ≥520     15
806.34._14 720         ≥520     15
806.34._15 820         ≥520     15
806.34._16 920         ≥520     15

806.35_72
806.35_73
806.35_74
806.35_75
806.35_76

806.35.990412
512
712
812
912

805.22.5_5 21 atverčiamoms durims 

805.22.5_6 42 stumdomoms durims

Plotis (mm)

Plotis (mm)

Storis (mm)

Vidinis modulio
gylis (mm) Apkrova (kg)



806.43_02   305
806.43_03   405
806.43_04   605
806.43_05   705
806.43_06   805

806.39.403  405
806.39.404  605
806.39.406  805

806.35.780  200
806.35.781  300

806.35_62   372
806.35_63   472
806.35_64   672
806.35_65   772
806.35_66   872

*Kartu užsakoma arba gami-

nama įdedama lentyna

Modulinių profilių sistema drabužinėms ir 
spintų priedai DressCode

Krepšys skalbiniams ištraukiamam rėmui

Lentyna metalinė ištraukiamam rėmui 

Įdėklas papuošalams ištraukiamam rėmui

Skersinis batams ištraukiamam rėmui 

Dėžutė ištraukiamam rėmui 

Įdėklas į dėžutę

Vokietija

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas
Plotis (mm)

Plotis (mm)

Plotis (mm)

Plotis (mm)

Kodas

806.34_32   290  104
806.34_33   390  104
806.34_34   590  104
806.34_35   690  104
806.34_36   790  104
806.34_42   290  168
806.34_43   390  168
806.34_44   590  168
806.34_45   690  168
806.34_46   790  168 
806.35._99

Plotis (mm) Aukstis

* Galima pasigaminti atit-
inkamų matmenų lentynas iš 
plokštės

* Kartu užsakoma arba gaminama 
įdedama lentyna
* Tik antracito spalvos



801.26_01        1 200
801.26_02        2 500
803.17_20
803.30_00

807.06._01         ≥500            16
806.36.700

805.22_60      440-610   10
805.22_61      600-1000  10

803.17.600
803.17.980

*Galima integruoti LED juostą. Pjaustomas pagal reikiamus 

matmenis 
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Spintų priedai DressCode

Plačiau - www.brasa.lt

Kabykla daugiafunkcinė ištraukiama 

Laikiklis pakabinamas su kišenėmis daugiafunkcinei kabyklai 

Vamzdis stačiakampis su plastikine apsauga ir LED šviesos filtru 

Laikikliai užlenkiami stačiakampiam vamzdžiui

Pakabėlė stačiakampiam vamdžiui

Kabykla kelnėms ištraukiama 

Pantografas

Laikikliai lentynai užlenkiami 
Laikikliai užlenkiami ovaliam vamzdžiui

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas
Kodas

Ilgis (mm)

Laikiklių kiekis

Apkrova (kg)

Kodas

805.60_12  420       ≥520  10         5
805.60_13  520       ≥520  10         7
805.60_14  720       ≥520  10        11
805.60_15  820       ≥520  10        13
805.60_16  920       ≥520  10,        1

*Kartu užsakomos tarpinės 21 mm

Plotis (mm) Vidinis modulio
gylis (mm)

Vidinis modulio
gylis (mm)

Vidinis modulio
gylis (mm)

Laikiklių 
kiekis

Apkrova (kg)

* Tik baltos spalvos

*Tik nikelio spalvos
*Tik nikelio spalvos



Pagaminsime pagal jūsų projektą.
CUBE - naujoviška, estetiška ir patikima lentynų sistema. Konstrukcijos pagrindas – 
skirtingo tipo profiliai ir jungtys, iš kurių gaminami įvairūs moduliai: aukšti ar žemi, 
platūs ar siauri, atviri ar uždari, pakabinami ar pastatomi, su stiklu arsu plokšte. 
Beveik kiekviena baldo idėja gali būti įgyvendinta - stalai, staliukai, lentynų siste-
mos, kiti interjero elementai arba baldų detalės. Kad ir kokį modulį pasirinktumėte, 
sistema išlieka paprasta ir lengva.

Aliuminio profilio konstrukcijos CUBE



Techninės savybės: 
•  Lentynosgali būti iš:
•  16 mm storio plokštės
•  6 mm storio stiklo
•  Šoninės ir galinės sienelės gali būti iš 16 mm storio plokštės
•  Maksimalūs rekomenduojami vieno modulio matmenys - 400x800x400 (LxPxH)
•  Maksimali vieno modulio apkrova – iki 20 kg
•  CUBE sistemos gali būti pastatomos, pakabinamos arba prisukamos prie plokštės

Profiliai dažomi milteliniu būdu pagal nurodytą RAL spalvos kodą

Aliuminio profilių konstrukcijos CUBE

Spalvos:

AL - aliuminis J – juodas

15Plačiau - www.brasa.lt



Aliuminio profilių konstrukcijos CUBE

Patikslinkit is kur imti nuotraukas sitam puslapiui, ar palikti tas pacias?
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Bazinis

Kodas

3000 3000 3000 3000P-IC1

Ilgis (mm)

Kodas

P-IC/J2

Kodas

P-IC/J3T

Kodas

P-IC/J3
P-IC/J3A

Kodas

P-IC/J4
P-IC/J4A

Kodas

P-IC/J5

Kodas

P-IC/JU

Kodas

P-IC/JK

Kodas

P-IC2

Ilgis (mm) Kodas

P-IC3

Ilgis (mm) Kodas

P-IC4

Ilgis (mm)

Mediniai lentynai Stikliniai lentynai Šoninei/ galinei sienelei

Aliuminio profilių konstrukcija CUBE

Profiliai 18 x18

Jungtys

Kiti priedai

Reikia patikslinimo kaip uzrasyti jungciu kodus

Dvišakėtrišakė 

Pakabinimo elementai Įvorės ir varžtai Užbaigimo dangteliai Reguliuojamos atramos

Trišakė tiesė Trišakė Keturšakė Penkiašakė Jungtis
paslėptoji universali

Jungtis paslėptoji kampinė, 
profilių jungimui 45o kampu

18 18 18 18

18 18 18 18

Su atrama Su atrama

Plačiau - www.brasa.lt



Lankstai AIR – inovatyvus durelių atidarymo sprendimas, suteikian-
tis bal dams naują estetišką išvaizdą ir kokybę. Lankstai dėl monta-
vimo būdo yra beveik nematomi ir gali būti montuojami į plokštės 
dureles arba į mūsų gaminamas dureles iš AIR aliuminio profilio. AIR 
yra mažų matmenų, puikiai tinka įvairiems baldams virtuvėje, vonio-
je, svetainėje ar biure.

Lankstai ir aliuminio profiliai
durelėms AIR Italija



Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas arba atmetimo mechanizmas PUSH
•  Atidarymo kampas 105o
•  Skirtas 18-26 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 spintelės durelių bei korpuso briaunos apatinėje ir viršutinėje dalyse

Lankstai ir aliuminio profiliai durelėms AIR 

Padengimai: 

NI - nikelis T - titanium

19

Lankstas AIR

Techninės savybės: 
•  Rekomenduojamas stiklo storis:
su tarpine 4 mm, be tarpinės 5 mm
•  Sujungimai, tarpinės ir kiti priedai užsakomi papildomai 

Profiliai rėmeliams AIR 

Padengimai: 

T - titanium

Kodas

L-S6X

Kodas

Kodas

19 3000

26 3000

P-S6X/19

P-S6X/26
Storis - 19 mm Storis -26 mm

Storis (mm) Ilgis (mm)

Storis (mm) Ilgis (mm)

AL- aliuminis

Profiliai dažomi milteliniu būdu pagal nurodytą RAL spalvos kodą

Plačiau - www.brasa.lt



Vokietija

2019 – 2020 m.
rankenėlių kolekcija



Kodas Kodas KodasIlgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Spalva Spalva Spalva

142
174
206

14 46Z-H1935 Z-H1940 Z-H1945Šlifuotas nikelis
Juoda šiurkšti
Matinis chromas
Matinė juoda

Šlifuotas nikelis
Juoda šiurkšti
Matinis chromas
Matinė juoda

Šlifuotas nikelis
Juodašiurkšti
Matinis chromas
Matinė juoda

Medžiaga: aliuminis Medžiaga: aliuminis Medžiaga: akiuminis

Atstumas tarp 
važtų (mm)

128
160
192
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2019 – 2020 m. rankenėlių kolekcija

Kodas

Kodas

Kodas KodasKodas

Kodas

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Spalva

Spalva

Spalva SpalvaSpalva

Spalva

79
175
335

96
128
160

128
160

60160

160

Z-H1171

Z-H1710

Z-H1715 Z-H1960Z-H1925

Z-H1930

64
160
320

108
140
172

144
176

176

220

Nerūdijantis plienas
Matinė juoda

Matinė juoda 
Šlifuotas žalvaris
Šlifuota juoda
Sendintas alavas
Sendintas varis šlifuotas

Matinė balta
Šlifuotas žalvaris
Matinė juoda
Šlifuota juoda
Poliruota juoda

Matinė juoda
Šlifuotas žalvaris
Poliruotas chromas

Poliruotas chromas
Poliruotas varis 
Sendintas alavas
Sendintas varis
šlifuotas

Šlifuotas žalvaris
Matinė juoda
Sendinta bronza

Šlifuotas žalvaris 
Matinė juoda 
Sendinta bronza 

Medžiaga: Cinko lydinys

Medžiaga: Cinko lydinys

Medžiaga: Cinko lydinys Medžiaga: Cinko lydinysMedžiaga: Cinko lydinys

Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Skersmuo 
(mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Kodas KodasIlgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Spalva Spalva

Z-H1950 Z-H1975108
140
172
204

32
160

Šlifuotas nikelis
Šlifuota juoda
Matinis chromas
Matinė juoda

Šlifuotas nikelis
Šlifuota juoda
Matinė juoda

Medžiaga: Cinko lydinys Medžiaga: Cinko lydinys

Atstumas tarp 
važtų (mm)

Atstumas tarp 
važtų (mm)

96
128
160
192

52
200

Plačiau - www.brasa.lt



2019 – 2020 m.
rankenėlių kolekcija Vokietija
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2019 – 2020 m. rankenėlių kolekcija

Kodas

Kodas

Kodas KodasIlgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Atstumas tarp
varžtų (mm)

Atstumas tarp
varžtų (mm)

Atstumas tarp
varžtų (mm)

Atstumas tarp
varžtų (mm)

Spalva

Spalva

Spalva Spalva

100
200
350
384/1120

200
350

40
70
135
230

50
200
350
1100

155.02.3_0
155.02.3_1
155.02.3_2
155.02.3_3

126.45.__5
126.45.__9

155.02.37_
155.02.38_
155.02.39_
155.02.40_

126.45.1_0
126.45.1_1
126.45.1_2
126.45.1_3

64
128
256
1200

128
256

25
32
96
192

32
128
256
1056

Šlifuotas žalvaris
Matinė juoda
Matinis chromas 
Nerūdijantis plienas

Šlifuota bronza, tamsi
Šlifuotas nerūdijantis plienas

Šlifuotas žalvaris
Šlifuotas žalvaris tamsus
Matinė juoda
Šlifuota juoda
Matinis chromas, chromas
Bronza tamsi

Šlifuota juoda
Šlifuota pilka

Medžiaga: aliuminis

Medžiaga: aliuminis

Medžiaga: aliuminis Medžiaga: aliuminis

Kodas

Kodas Kodas

Kodas KodasIlgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Ilgis
(mm)

Skersmuo
(mm)

Spalva

Spalva Spalva

Spalva Spalva

140

206 110

140 50
60

151.38.12_

192.29._22 192.29.___

151.38.11_ 151.38.10_Poliruotas žalvaris
Matinė juoda

Natūrali Natūrali

Poliruotas žalvaris
Matinė juoda

Poliruotas žalvaris
Matinė juoda

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Medžiaga: ąžuolas, riešutas
Medžiaga: ąžuolas, beržas

Medžiaga: nerūdijantis plienas Medžiaga: nerūdijantis plienas

Kodas Spalva

191.67.303 Natūrali

Medžiaga: beržas

Skersmuo 
(mm)

60

Plačiau - www.brasa.lt

Frezuojamos rankenėlės

Prisukamos ant briaunos rankenėlės



Stumdomų durų sistemos.
Durims ir pertvaroms Vokietija
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Stumdomų durų sistemos. Durims ir pertvaroms.
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 (ties durų segmentų jungimo linija) arba centrinis durų segmentų montavimas
•  Integruota apsauga nuo nuriedėjimo
•  Galima nenaudoti apatinio bėgelio
•  Reguliuojamas durų aukštis ±5 mm
•  Rekomenduojamas durų storis35-60 mm
•  Maksimalus sistemos ilgis: vienpusės – 6 m; dvipusės – 12 m
•  Reikiamas tarpinių lankstų kiekis vienam sulankstomam durų segmentui (priklausomai nuo 
segmentoaukščio):
iki 2000 mm – 2 vnt
2001-2750 – 3 vnt
2751-3500 – 4 vnt
•  Viršutinis ir apatinis bėgeliai (3 arba 6 m ilgio),
ankstai ir kiti priedai 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 Rankenėlė

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

Sistema skirta vienguboms medinėms durims.

Kodas Kodas

D-HSMD100S... 901.03.073

901.03.083 

750-1000
1001-1250

300
300

Vienpusė
Dvipusė

Durų plotis (mm) Ilgis (mm)

max. 100
max. 100

200
200

Durų svoris (kg)
Atstumas tarp
varžtų (mm)

2000
2500

Durų aukštis (mm)

Šoninis montavimas

Vienpusė Dvipusė

Centrinis montavimas

Prisukamas viršutinis 
bėgelis

Įleidžiamas viršutinis 
bėgelis
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Vokietija

Stumdomų durų sistemos.
Durims ir pertvaroms.

Stumdomų durų sistema SLIDO DESIGN 80-M (Magic)

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 80 kg
•  Šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis įleidžiamas į duris
•  Atstumas iki sienos 4 mm
•  Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
•  Reguliuojamas durų aukštis ±2 mm
•  Rekomenduojamas durų storis 38-42 mm
•  Bėgelis apatinis (tik minkštoms grindims) ( 2,2 arba 3,6 m ilgio, matinio chromo arba juodos 
spalvos) užsakomas papildomai

Sistema skirta vienguboms medinėms durims. Sistemos mechanizmas ir bėgelis yra nematomi.

Kodas

D-HSMD80M... 1100
1800

Sistemos ilgis (mm)

max. 80
max. 80

Durų svoris (kg)

Stumdomų durų sistema SLIDO CLASSIC40-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 prisukamas
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliuojamas durų aukštis
•  Rekomenduojama durų storis 28-50 mm (priklausomai nuo montavimo būdo)
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Viršutinis bėgelis, uždegimai (2, 3 arba 6 m ilgio) ir kiti priedai užsakomi papildomai

Sistema skirta vienguboms arba dviguboms stiklinėms durims

Kodas

D-HSSC..NA... 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



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 prisukamas
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliuojamas durų aukštis ±3 mm
•  Rekomenduojamas durų storis 28-60 mm (priklausomai nuo montavimo būdo)
•  Vienas komplektas – vienoms durims
•  Bėgelis viršutinis su priedais (2, 3 arba 6 m ilgio) užsakomas papildomai

Sistema skirta vienguboms arba dviguboms medinėms durims.

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
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Stumdomų durų sistemos.
Durims ir pertvaroms

•  Naudojant papildomą profilį, galimas sistemos montavimas tarp sienų (Wall pocket solution)
•  Rekomenduojamas kišenenės plotis 52-62 mm, tarpas tarp durų ir sienos 10 mm (iš abiejų pusių)
•  Rekomenduojamas durų plotis 670-1470 mm; storis 32-42 mm

Plačiau - www.brasa.lt



Stumdomų durų sistemos.
Baldams Vokietija
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Stumdomų durų sistemos. Baldams

Stumdomų durų sistema SLIDO FOLD 25 ir 50

Techninės savybės: 
•  Durų segmento svoris iki 12.5 arba 25 kg
•  Viršutinis tvirtinimas
•  Ratukai integruojami į duris
•  Nereikalingas apatinis bėgelis
•  Reguliavimaslankstų dėka
•  Rekomenduojamasdurų storis 16-19 mm
•  Galimos skirtinga tarpinių lankstų komplektacija – standartiniai, reguliuojami arba regu-
liuojami su uždengimais
•  Viršutinisbėgelis(2, 3.5 arba 5 m ilgio) ir lankstai, tvirtinimui prie spintos korpuso, užsakomi 
papildomai

Sistema skirta sulankstomoms medinėms arba aliuminio rėmo durims.
Universalus sistemos montavimas.

Kodas

D-HSMF...

Durų segmento
plotis (mm)

≤12.5
≤25

≤550
≤600

2
4

kairinė, dešninė
kairinė, dešninė

Durų segmentų 
svoris (kg)

Durų segmentų
skaičius (mm) Pusė

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

Sistema skirta išorinėms dviguboms arba 
triguboms medinėms durims.

Kodas

D-HVFS... 35
50

Durų svoris (kg)

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 mm
•  Rekomenduojamas durų storis iki 19 mm
•  Viršutinis ir apatinis bėgeliai (2.5 arba 3.5 m ilgio) ir švel-
naus uždarymo mechanizmas užsakomi papildomai

Plačiau - www.brasa.lt



FREE durelių pakėlimo mechanizmų šeimoje naujas narys -
mechanizmas FREE SPACE.

FREE SPACE, FREE FLAP, FREE FOLD, FREE UP, FREE SWING
tai ploni, elegantiškos išvaiz dos mechanizmai, skirti pakelti skirtingų 
matmenų dureles. Durelės gali būti pakeliamos horizontaliai, vertikaliai, 
kampu bei sulenkiamos per pusę. Ypatingai lengvai montuojami mech-
anizmai gali būti naudojami virtuvės, vonios arba svetainės kambario 
balduose.

Durelių pakėlimo mechanizmai
FREE

Techninės savybės: 
• Modernus minimalistinis dizainas, mechanizmas užima mažai vietos 
spintelės viduje
• Paprastas ir lengvas durelių pakėlimo judesys, be pasipriešinimo
• Durelės fiksuojamos bet kuriame aukštyje atidarant ir uždarant dureles
• Švelnus durelių atidarymas ir uždarymas
• Ypatingai paprastas ir greitas montavimas
• Pagaminta Vokietijoje. LGA kokybės sertifikatas
• Keturios spalvos

Vokietija

A – antracitas J –juoda
*tik FREE SPACE
modeliuose

B – balta P – pilka



Durelių pakėlimo mechanizmai FREE

31

Kodas

450-1040M-HH/F-FOLD

Kartu užsakomi tarpiniai lankstai. Papildomai užsakomas elektrinis durelių 
pakėlimo mechanizmas.

Kartu užsakomas durelių stabilizatorius.
Papildomai užsakomas elektrinis durelių pakėlimo mechanizmas.

Durelių aukštis
(mm)

2,0-20,9

Svoris
(kg)

Kodas

370-800M-HH/F-SWING

Durelių aukštis
(mm)

1,8-17,1

Svoris
(kg)

Kodas

Kodas

350-650
200-450

225-650

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

M-HH/F-SPACE
*Maksimalus durelių svoris FREE SPACE 1.8 PUSH - 13,4 kg.

Galima montuoti fasadus be rankenėlių naudojant atmetiklį.
Papildomai užsakomas elektrinis durelių pakėlimo mechanizmas.

Kartu užsakomas durelių stabilizatorius. 
Papildomai užsakomas elektrinis durelių pakėlimo mechanizmas. 

Durelių aukštis
(mm)

Durelių aukštis
(mm)

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

0,7-19,1*

Svoris
(kg)

Svoris
(kg)

Kodas

320-600M-HH/F-UP

Durelių aukštis
(mm)

1,6-19,6

Svoris
(kg)

≥131
≥108

≥63

≥277

90 arba 107
90 arba 107

90 arba 107

98 arba 108

Vidinis modulio 
gylis (mm)

Vidinis modulio 
gylis (mm)

Vidinis modulio 
gylis (mm)

Vidinis modulio 
gylis (mm)

Vidinis modulio 
gylis (mm)

Atidarymo kampas (o)
reguliuojamas

Atidarymo kampas (o)
reguliuojama

Atidarymo
kampas (o)

≥288arba≥270*

≥273

* priklausomai nuo mechanizmo varianto

Plačiau - www.brasa.lt

Patikslinkit siame puslapyje kaip rasome kodus? ar prie kodu rasome pvs FREE fold FREE SWING 
?

Horizantalus durelių pakėlimo mechanizmas 
FREE SPACE 1.11 ir FREE SPACE 1.8 PUSH su 
atmetimo mechanizmu fasadams be rankenėlių

Horizantalus durelių pakėlimo mechanizmas FREE 
FLAP 3.15 ir FREE FLAP S 1.7 mažoms durelėms

Durelių pakėlimo kampu mechanizmas FREE SWING ir FREE 
SWING PUSH su atmetimo mechanizmu  fasadams be rankenėlių   

Pakėlimo mechanizmas sulankstomoms  durelėms FREE FOLD

Vertikalaus durelių pakėlimo mechanizmas FREE UP ir FREE UP 
PUSH su atmetimo mechanizmu fasadams be rankenėlių



PACTA – estetiškas sprendimas durelių nuleidimui. 

PACTA nuleidimo mechanizmas puikiai tinka įvairios paskirties ir 
dizaino baldams. Mechanizmasyra uždengtas dangteliais ir yra beveik 
nematomas. O durelėms iki 900 mm pločio nereikalingi papildomi cen-
triniai lankstai.

Tiekėjas HAFELE siūlo platų nuleidimo mechanizmų asortimentą, kuriu-
os galima pritaikyti įvairių matmenų, svorio durelėms.

Durelių nuleidimo mechanizmai

Durelių nuleidimo mechanizmai
su trosu

Trijų spalvų dangteliai:

Italija

Vokietija



Durelių nuleidimo mechanizmai
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Patikslinkit siame puslapyje kaip rasome kodus? ar prie kodu rasome pvs FREE fold FREE SWING 
?

Durelių nuleidimo mechanizmas PACTA

Nuleidimo mechnanizmai trosiniai

PCS 150– negylioms spintelėms

Mažoms durelėms

Didelėms durelėms

PCS 300 – negylioms spintelėms

Techninės savybės: 
•  Mechanizmas su švelnaus atidarymo ir automatinio uždarymo mechanizmu arba su švel-
naus atidarymo ir PUSH atmetimo mechanizmu durelėms be rankenėlių
•  Atidarymo kampas 90o
•  Frezavimo skersmuo 35 mm; gylis 13 mm
•  Trijų krypčių (3D) reguliavimas
•  Apkrova 2.0-9.5 kg 
•  Durelių aukštis 280-550 mm
•  Mechanizmų tipas parenkamas pagal durelių aukštį ir svorį

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo ir pritraukimo mechanizmas
•  Apkrova 1,5-12 kg
•  Durelių aukštis 200-550 mm
•  Minimalus spintelės vidinis gylis 230 arba 310 mm
•  Mechanizmų tipas ir kiekis parenkamas pagal
durelių aukštį ir svorį
•  Reguliuojama atidarymo ir uždarymo jėga ir atidarymo 
kampas
•  Tinka ir durelėms iš siauro aliumino profilio naudojant 
papildomą tvirtinimą
•  Kartu užsakomi centriniai lankstai

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo ir pritraukimo mechaniz-
mas
•  Apkrova iki 9 kg
•  Durelių aukštis210-480 mm
•  Minimalus spintelės vidinis gylis 82 arba180 mm
•  Mechanizmų tipas ir kiekis parenkamas pagal durelių 
aukštį ir svorį
•  Reguliuojamas atidarymo kampas
•  Universalus –tinka montuoti iš dešines ir iš kairės pusės, 
horizontaliai ir vertikaliai
•  Kartu užsakomi centriniai lankstai
•  Spalvos: balta, pilka,ruda,juoda

Techninės savybės: 
•  Gali būti su arba be integruoto švelnaus uždarymo mecha-
nizmo
•  Greitas ir paprastas montavimas
•  Apkrovaiki 7 kg
•  Durelių aukštis 120-200 mm
•  Minimalus spintelės vidinis gylis 130 mm; aukštis 90 mm
•  Mechanizmų tipas parenkamas pagal durelių aukštį ir svorį
•  Reguliuojamas atidarymo kampas
•  Universalus – tinka montuoti iš dešines ir iš kairės pusės
•  Kartu užsakomi centriniai lankstai
•  Spalvos: balta, juoda, pilka, pilkatamsi

Techninės savybės: 
•  Integruotas švelnaus uždarymo ir pritraukimo mechanizmas
•  Greitas ir paprastas montavimas
•  Apkrovaiki 12 kg
•  Dureliųaukštis 200-480 mm
•  Minimalus spintelės vidinis gylis 110 arba 196 mm
•  Mechanizmų tipas ir kiekis parenkamas pagal durelių aukštį 
ir svorį
•  Reguliuojamas atidarymo ir uždarymo jėga ir atidarymo 
kampas
•  Universalus – tinka montuoti iš dešines ir iš kairės pusės, 
horizontaliai ir vertikaliai
•  Kartu užsakomi centriniai lankstai
•  Spalvos: matinis chromas, chromas, juoda, balta, antracitas

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

365.13.7__

365.46.0__

365.48_1_

365.47._5_

365.13.7__

365.13.32__

Balta

Juoda

Juoda 
chromuota

Spalvos:
Kartu užsakomi dangteliai



Pristatome stalčių šonų sistemą MATRIX BOX.

Trys produktų linijos: MATRIX BOX P‘remium, MATRIX BOX S‘tan-
dart ir MATRIX BOX Slim A‘dvanced, iš kurių galėsite pasirinkti 
tinkamiausią Jūsų poreikiams variantą. Daugybė skirtingo dizaino, 
funkcinių bei konstrukcinių variantų. Elegantiška išvaizda, puikios 
techninės charakteristikos ir sklandus veikimas atitinka sertifikuotus  
vokiečių tiekėjo Hafele kokybės standartus.

Stalčių šonų sistema 
MATRIX BOX Vokietija
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Techninės savybės: 
•  Dėl  90° vidinės sienelės kampo stalčiaus
plotas padidėja 10% 
•  Patogus 3-jų krypčių reguliavimas iš viršaus.
Galima reguliuoti jau užpildytus stalčius

•  Paprastas montavimas - iš anksto sumontuotas tvirtinimas galinei sienelei (iš plieno ar plokštės), stalčiaus dugno ir 
galinės nugarėlės pločio matmuo sutampa, priekinio fasado tvirtinimas ir nuėmimas be įrankių
•  Sinchronizuoto veikimo pilno ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždarymo mechanizmu arba 
integruota pritraukimo, švelnaus uždarymo ir atmetimo sistema „Push-to-Open Soft-Close“ baldams be rankenėlių
•  Bėgelių pasirinkimas pagal maksimalią apkrovą 35, 50 arba 70 kg

Papildomi priedai:
•  Relingo paaukštinimai apvalūs
•  Relingo paaukštinimai stačiakampio formos 
•  Metaliniai paaukštinimai dvigubi 
•  Skaidraus arba matinio stiklo paaukštinimai 
•  Vidinio stalčiaus metalinis arba stiklinis fasadas
•  Paaukštinimai vidiniam stalčiui H – 60 mm H –92 mm H – 115 mm 

MATRIX BOX P tai aukščiausios kokybės modulinė stalčių šonų sistema.
Puikus sprendimas virtuvės, svetainės, darbo, vonios kambario baldams. Sistema pritaikoma individualiems porei-
kiams dėka didelio priedų pasirinkimo. Stalčiaus atidarymas ir uždarymas itin švelnus ir tylus. Sinchronizuotas bė-
gelių veikimas suteikia stalčiui papildomo stabilumo be pašalinių garsų. Skirtingų spalvų ir aukščių stalčių šonai su 
papildomai pasirenkama atmetimo ir švelnaus uždarymo „Push to Open Soft-Close” sistema baldams be rankenėlių.

Spalvos:

Stalčių šonųsistema MATRIX BOX

Plačiau - www.brasa.lt

B - balta MET – pilka 
metallic

BR – tamsi
bronza metallic

ANTR – antraci-
tas metallic

 P - pilka    

Kodas

B-HMBP 35, 50, 70 60, 92, 115270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650

Ilgis  (mm) Aukštis  (mm)Apkrova (kg)

Stalčių šonai MATRIX BOX P



Techninės savybės: 
•  Patogus 3-jų krypčių reguliavimas iš vidinės stalčių šonų pusės
•  Sinchronizuoto veikimo pilno ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždarymo 
mechanizmu 

H- 84mm

H- 120mm

Papildomi priedai: 
•  Relingo paaukštinimai apvalūs
•  Relingo paaukštinimai stačiakampio formos 

Stalčių šonų sistema MATRIX BOX

Stalčių šonai MATRIX BOX S
MATRIX BOX S tai nesudėtinga ir patogi stalčių šonų sistema.
Sklandus ir tylus veikimas su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu.Skirtingų spalvų ir aukščių 
stalčių šonai.

B-Balta ANTR – antracitas 
metallic

 P-Pilka    

Kodas

Kodas

B-HMBS

B-HMPSRK 
B-HMPSRA

35 84, 120270, 300, 350, 400, 450, 500, 550

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

Ilgis  (mm)

Ilgis  (mm)

Aukštis  (mm)Apkrova (kg)

ar tinka apatine nuotrauka prie konteksto?

Spalvos:

Vokietija
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Techninės savybės: 
•  Daugiau erdvės stalčiaus viduje, nes vidinė sienelė ir stalčiaus dugnas jungiasi 90o kampu
•  Patogus 4-jų krypčių reguliavimas - aukščio, gylio, pločio reguliavimas iš apačios ir pokrypio 
kampo reguliavimas iš vidinės stalčių šonų pusės
•  Sinchronizuoto veikimo pilno ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu arba integruotapritraukimo, švelnaus uždarymo iratmetimo sistema 
„Push-to-Open Soft-Close“ baldamsbe rankenėlių
•  Metaliniai ploni 13 mm storio stalčių šonai gali būti pakeisti į medinį stalčių, nekeičiant 
bėgelių

Stalčių šonų sistema MATRIX BOX

Plačiau - www.brasa.lt

Stalčių šonai MATRIX BOX SLIM A

MatrixBoxSlim A  - tai inovatyvi ir universali plonasienių stalčių šonų sistema.
Tiesios, griežtos formos šonai tinka bet kokios paskirties baldams. Itin ploni stalčių šonai leidžia turėti 
dar daugiau vietos stalčiau viduje. Papildomai pasirenkama atmetimo ir švelnaus uždarymo „Push 
to OpenSoft-Close” sistema baldams be rankenėlių. Be to, metaliniai stalčių šonai gali būti pakeisti 
stalčiumi iš plokštės,nekeičiant bėgelių.

B - balta ANTR – antracitas P - pilka    

Kodas

B-HMBA 30 89, 128, 175

H - 89 mm                               H – 128   mm                              H – 175 mm

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

Ilgis  (mm) Aukštis  (mm)Apkrova (kg)

reiketu nuotrauk usitiems puslapiams. ar tinka esamos?

Spalvos:



Paslėptieji bėgeliai stalčiams MATRIX UM

Techninės savybės: 
•  Dalinio ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo mechanizmu arba su integruotu pritraukimo ir 
švelnaus uždarymo mechanizmu
•  Maksimali rekomenduojama apkrova 25 kg
•  Rekomenduojamas plokštės storis 16 mm
•  Rekomenduojamas minimalus vidinis modulio gylis (mm) = ilgis (mm) + 18 mm
 

Vokietija

B-G/MS     

B-GS/MS

250, 300, 
320, 350, 
380, 400, 
450, 500, 
550

250, 300, 
320, 350, 
380, 400, 
450, 500, 
550

su integruotu pritraukimo mechanizmu su integruotu pritraukimo mechanizmu

su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu  

su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu  

B-G/MSF

B-GS/MSF

Paslėptieji bėgeliai stalčiams MATRIX UM S dalinio ištraukimo

Su fiksatoriais
 

KodasKodas Ilgis  (mm)Ilgis  (mm)
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Techninės savybės: 
•  Dalinio ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo ir 
švelnaus uždarymo mechanizmu, su integruotu atmetimo 
mechanizmu „Push-to-Open“
•  Maksimali rekomenduojama apkrova 25 kg
•  Rekomenduojamas plokštės storis 16 mm
•  Rekomenduojamas minimalus vidinis modulio gylis (mm) = 
ilgis (mm) + 18 mm

Techninės savybės: 
•  Pilno ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo mechaniz-
mu, su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždarymo mechaniz-
mu, su integruotu atmetimo mechanizmu „Push-to-Open“
•  Maksimali rekomenduojama apkrova 30 kg
•  Rekomenduojamas plokštės storis 16 mm
•  Rekomenduojamas minimalus vidinis modulio gylis (mm) = 
ilgis (mm) + 18 mm

Paslėptieji bėgeliai stalčiams 
MATRIX UM

Plačiau - www.brasa.lt

su integruotu pritraukimo mechanizmu

su integruotu pritraukimo mechanizmu

su integruotu pritraukimo mechanizmu

su integruotu pritraukimo mechanizmu

su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu  

su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu  

su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždary-
mo mechanizmu  

su integruotu pritraukimo ir švelnaus 
uždarymo mechanizmu  

B-GS/MA

B-GA/MA

B-GP/MA
B-GPS/MA

B-GPA/MA

B-GP/MAF
B-GPS/MAF

B-GPA/MAF

B-GS/MAF

B-GA/MAF

250, 270
300, 350
400, 450
500, 550

250*, 270*

300, 350
400, 450
500, 550

250, 270, 
300, 350, 
400, 450, 
500, 550

250, 270, 
300, 350, 
400, 450, 
500, 550

Paslėptieji bėgeliai stalčiams MATRIX UM A pilno ištraukimo

Paslėptieji bėgeliai stalčiams MATRIX UM A dalinio ištraukimo

Su fiksatoriais
 

*tik su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždarymo mechanizmu 

Su fiksatoriais
 

Kodas

Kodas

su integruotu atmetimo mechanizmu

su integruotu atmetimo mechanizmu

Ilgis  (mm)

Ilgis  (mm)

21

16

16



Vokietija

9XL - tai nauja didelės talpos šiukšliadėžių kolekcija, skirta dideliems 
stalčiams. Talpios šiukšliadėžės palengvina skirtingų atliekų surinkimą, 
atskyrimą ir rūšiavimą, įskaitant didelių gabaritų atliekas.
Ši serija tinka tiek siauriems, tiek platiems stalčiams.

Tiekėjas Hafele siūlo daugybę sprendimų, kaip galima optimizuoti 
stalčiaus erdvę.
Galima pasirinkti tinkamiausius stalčiaus priedus, atitinkančius asme-
ninius poreikius.

Stalčių priedai

Trijų spalvų dangteliai:

Italija



Stalčių priedai
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Pastatomų į stalčių šiukšliadėžių serija 9XL

Pertvarėlės reguliuojamos stalčiaus vidaus suskirstymui

Įrankių dėklai

Daugiafunkcinis įdėklas į stalčių su slankiojančiu stikliniu dangčiu

Techninės savybės: 
•  Moduliuojamų į stalčių pastatomų šiukšliadėžių serija 9XL tinka nuo 
400 iki 1200 mm pločio stalčiams
•  Šiukšliadėžės aukštis 209 mm
•  Šiukšliadėžės padėklas yra pjaustomas pagal stalčiaus matmenis
•  Visos į komplektą įeinančios šiukšliadėžės yra su dangteliais

Techninės savybės: 
•  Daugiafunkcinės reguliuojamo pločio 
ir gylio pertvarėlės tinka stalčių erdvės 
suskirstymui
•  Pertvarėlės, tvirtai ir stabiliai laikosi dėl 
guminių atramėlių
•  Komplektai po 3 arba po 4 vienetus

Techninės savybės: 
•  Patogus ir gilus plastikinis dėklas, skirtas stalo įrankių 
laikymui 
•  Antracito spalvos dėklų paviršius padengtas neslystan-
čia danga, kurios dėka dėklo turinys nejuda uždarant ir 
atidarant stalčių
•  Dėklas yra pjaustomas pagal stalčiau matmenis

Techninės savybės: 
•  Praktiškas sprendimas duonos, vaisų ar kitų produktų saugojimui
•  Slankiojantis stiklinis dangtis sulaiko kvapus, o stalčiaus turinys lieka 
matomas 
•  Lengvai valomas plastikinis pagrindas ir papildoma plastikinė dėžutė
•  Duonai, kepiniams saugoti įdedamas medinis įdėklas, o daržovėms, 
vaisiams ir kitiems produktams - plastikinis
•  Tinka stalčiams, kurių šonų ilgis min 500 mm ir modulio plotis 600 mm
•  Tvirtinimo būdas: uždedamas ant stalčiaus šonų, prisukamas prie 
stalčiaus dugno ir priekinio fasado

Kodas

Kodas

Kodas

V-HDS
V-HD5660/1

V-HD5660

X55644786

B - balta 

B - balta / balta skaidri 

P - pilka / pilka skaidri

J - juoda / juoda skaidri 

ANTR – antracitas

Kodas

Kodas

V-L9XL

V-L9XL/P

Kartu užsakomas padėklas šiukšliadėžei

Suskirstymas dėklui



Vokietija

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

Stalčiaus vidaus suskirstymo
sistema MosaiQ

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



Kodas

472V-HD5031/1

Ilgis
(mm)

300

Plotis
(mm)

43

Aukštis
(mm)

43

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)

Jungtis dėklams
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

Storis
(mm)

43

43

Aukštis
(mm)

Suskirstymas stalčiaus
Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės 
kompensavimui

Suskirstymas stalčiaus
Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės 
kompensavimui

Laikiklis folijai
Įdedamas į dėklą V-HD5031/3

Medžiaga

Aliuminis
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Kojelių aukščio reguliavimo sistema 
AXILO Vokietija

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

Techninės savybes:
•  Sistema naudojama su cokoliais, kurių aukštis 35-220 mm
•  Kojelės su galvute, apkrova iki 150 kg  

•   Aukštis reguliuojamas ~ nuo -10 iki + 20 mm
•  Kojelių aukštis reguliuojamas, kai spintelės svoris iki 80 kg
•  Įrankio rankenėlė pakeliama 0-10o
•  Reguliavimas rankinis arba naudojantis sukimo įrankiu

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 kojelei K- 07

Prisukama varžtais Įkalama

Kodas KodasKodas Kodas

K-08/1 K-08/3K-08/4 K-08/5

Klipsas kojelei K-07 ir K-09 

Kodas

K-08/2

Įrankis kojelių 
aukščio reguliavimui 

Padukas kojelei K-07Kojelė su galvute reguliuojama 
žema

KodasKodas Reguliavimo diapozonas (mm)

K-08/6K-09/35 35 - 48

Įrankis prailginimo

Plačiau - www.brasa.lt

+

Montuojama į Ø 35 mm angą

Kodas

Y-AXILO

Kodas

Y-AXILO/1



Spintelių pakabinimo sistema 
ATLAS  Ispanija

ATLAS pakabinimo sistema – tai pakabinamų virtuvės ar vonios spin-
telių techninių iššūkių sprendimas.
Tradiciniai baldų pakabinimo elementai nėra tinkami šiai paka-
binamų virtuvių tendencijai, nes yra skirti nedidelio gylio spintelėms 
be stalčių. ATLAS sistema skirta sunkių, žemų ir didelių matmenų 
baldų kabinimui be papildomų atramų. Maksimalus saugumas ver-
tikaliosioms apkrovoms, apsauga nuo pakrypimo.
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Spintelių pakabinimo sistema ATLAS

Techninės savybės: 
• Saugisistema, leistina apkrova iki 300 kg laikiklių porai
• Netrukdo sklandžiam stalčių veikimui
• Lengvas įrengimas ir pramoninis montavimas
• 3 krypčių reguliavimas, naudojant apatinį laikiklį su atitraukta nugarėle 

Kodas Kodas

KodasKodas

T-6030T-6036

T-6033/0T-6033/32 Vertikalus reguliavimas + / - 5 mm
Vertikalus reguliavimas + / - 10 mm

Gylio reguliavimas + / - 15 mm

Spintelės laikiklis Pakabinimo plokštelė

Apatinis atraminis spintelės laikiklis
su atitraukta nugarėle (32 mm)

Apatinis atraminis spintelės laikiklis
su atitraukta nugarėle (0 mm)

Plačiau - www.brasa.lt

• Horizontalus reguliavimas + / - 16 mm



Inovatyvios jungtys
IXCONNECT

Greitas ir nuoseklus gamybos procesas. 
SC 8/25 ir SC 8/60 - naujos kartos vienos dalies jungtys, kurių montavimui 
nereikia naujų įrankių ar staklių. 
Joms tinka ekscentrinių jungčių montavimo įrankiai.

CC 8/5/30 - įnovatyvi įkabinama jungtis, kurios dėka stalčių fasadų tvirtini-
mas tampa paprastesnis ir greitesnis.

Didesniam baldo stabilumui rekomenduojame galinės nugarėlės ir stal-
čiaus dugno fiksatorius.

Vokietija



Inovatyvios jungtys IXCONNECT
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Sprendimai dideliems baldams

Sprendimai mažiems baldams

Sprendimai stalčiams

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas
•  Sujungimo vietos beveik nematomos, lieka tik 6mm skersmens grę-
žimas jungties užveržimui ar išmontavimui su SW šešiakampiu raktu
•  Rekomenduojamas plokštės storis min. 15 mm 
•  Jungties montavimo gręžimo skersmuo 8mm

Fiksatorius RPC G 13/20

Fiksatorius RPC S 15/25
Išsiplečianti jungtis SC 8/60

Išsiplečianti jungtis SC 8/25 

Įkabinama jungtis CC 8/5/30

Fiksatorius RPC D 5/24

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas be įrankių
•  Naudojamas galinės nugarėlės arba papildomam stalčių dugnų fiksavimui 
išfrezavime
•  Rekomenduojamas plokštės storis min. 12 mm

Techninės savybės: 
•  Greitasirpaprastasmontavimas
•  Naudojamasgalinėsnugarėlėspapildomamfiksavimui, prisukantišpriekio
•  Rekomenduojamasplokštėsstoris min. 15 mm, galinėsnugarėlėsstoris 2.5-3.5 mm
•  Išfrezavimogylis max. 6 mm

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas be įrankių
•  Sujungimo vietosnematomos
•  Jungtis yra neardoma
•  Tinka mažų matmenų spintelėms arba stalčiams surinkti, kuriųmatmuo:
2x aukštis + 2x plotis ≤ 3000mm; gylis ≤ 400mm
•  Rekomenduojamas plokštės storis min. 15 mm
•  Jungties montavimo gręžimo skersmuo 8mm

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas ir išmontavimas be įrankių
•  Sujungimo vietos nematomos
•  Tinka medinių stalčių fasadų tvirtinimui
•  Rekomenduojamas plokštės storis min. 12 mm
•  Jungties montavimo gręžimo skersmuo 5 ir 8 mm

Techninės savybės: 
•  Greitas ir paprastas montavimas be įrankių
•  Naudojamas frezuojamų į šoninę plokštę stalčių dugnų fiksavimui
•  Rekomenduojamas stalčiaus šoninės splokštės storis 12 - 13mm, dugno – min.10 mm
•  Fiksatoriaus montavimo gręžimo skersmuo 5 mm

Kodas

F-7717

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

F-7860

F-7865

F-7711

F-7713

F-7815
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galim praleisti 13/ 20 taip? nes 12/20 neradau



LED apšvietimas baldams

FLEXYLED SE H4 -  išskirtinio lankstumo ir minimalistinio dizaino 
silikoninė LED juosta, sukurta naudojant naują silikono ekstruzijos 
technologiją. Juosta skirta montuoti į 4 mm pločio ir 10 mm gylio 
griovelį. Nereikia papildomų profilių ar tvirtinimų.

ATOM – universalus šviestuvas, skleidžiantis ypatingai vientisą 
šviesą. Montuojamas įfrezuojant arba prisukant išorėje.

Italyja



Techninės savybes:
•  12 V sistema 
•  diodų (LED) kiekis 120 vnt./m
•  Galingumas 12 W/m
•  Šviesos spektras: šilta balta (3100 K)  arba natūrali balta (4000 K) šviesa
•  Juosta gali būti 2000 arba 3000 mm ilgio
•  Pajungimo laidai su HAFELE jungtimis yra abiejuose juostos galuose
•  Kirpimo vieta kas 25 mm
•  Saugumo klasė IP44
•  Montavimo būdas: įdedamas į 4 mm pločio, 10 mm gylio griovelį

Techninės savybes:
•  24 V sistema 
•  Galingumas 3 W
•  Šviesos spektras: šilta balta (3000 K)  arba natūrali balta (4000 K) šviesa
•  Pajungimo laidas su HAFELE jungtimi
•  Saugumo klasė IP20
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių arba prisukamas naudojant korpusą

Spalvos: matinė juoda, matinė balta, juoda, chromas, matinis chromas, nerūdijantis plienas

LED apšvietimas baldams
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Silikoninė lanksti LED juosta FLEXYLED SE H4

LED šviestuvas ATOM

Kodas

Kodas

A-FLEXYLED/SE

A-ATOM



Baldinis LED apšvietimas
Vokietija

Pristatome naujų spalvų profilių LED juostoms kolekciją. Dėka 
šviesos filtro, LED juostų skleidžiama šviesa yra vientisa. Profiliai 
gali būti išoriniai arba įleidžiami. 

Profiliai tvirtinima ant dvipusio lipnumo juostos



Aliuminio profiliai LED 
juostoms

53

Kodas

O-RH2001

Išoriniai LED profiliai

Įleidžiami LED profiliai

Medžiaga: aliuminis, šviesos filtras: plastikas

Ilgis: 3000 mm

Spalvos: juoda, nerūdijantis plienas, matinis chromas

Papildomai užsakomi užbaigimo dangteliai, tvirtinimai ir juodos spalvos šviesos filtras

Medžiaga: aliuminis, šviesos filtras - plastikas

Ilgis: 3000 mm

Spalvos: juoda, matinis chromas

Papildomai užsakomi užbaigimo dangteliai ir juodos spalvos šviesos filtras

Medžiaga: plastikas

Ilgis: 3000 mm

Spalvos: juoda, balta

Plastikiniai LED profiliai gali būti naudojami su max. 9,6W/m galingumo LED juostomis 

Asimetrinis šviesos pasiskirstymas leidžia išvengti akinimo
Plačiau - www.brasa.lt

Kodas

2101

1104
1104

1103
1103

1105 1107 1106

2102 2103 2104

Kodas Kodas Kodas

A-HP2101 A-HP2102 A-HP2103 A-HP2104

Kodas Kodas Kodas Kodas

Kodas

Kodas

Kodas

A-HP1104 A-HP1103 A-HP1105 A-HP1107

A-HP1101

A-HP1106

A-HP1102

Profiliai tvirtinima ant dvipusio lipnumo juostos Profiliai tvirtinima ant prisukamų laikiklių



Rozečių blokai BACHMANN

PIX -  tai aukšto lygio rozečių jungiklių kolekcija, tinkanti skirtingos 
paskirties balduose. Kombinuojant su dangteliais ir apvadais roze-
tėms suteikiama norima išvaizda ir jos apsaugomos nuo dulkių ir 
drėgmės.

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.

TWIST -  tai sprendimas virtuvės, biuro, sveitainės kambario baldams. 
Dėl savo kompaktiškų matmenų ir nedidelio montavimo gylio jis gali 
būti lengvai montuojamas į virtuvės stalviršį ir netrukdys apatinio 
stalčiaus montavi mui. Paprastu pasukimu rozečių bloko dangtelis 
lengvai atidaromas arba uždaromas. 

ELEVATOR – puikus sprendimas virtuvės baldams dėl paprasto mon-
tavimo ir itin kompaktiškų matmenų. Lengvai paspaudus, rozetės 
išsitraukia virš stalviršio ir taip pat lengvai paspaudus paslepiamos.

Vokietija



Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 2x              ;             +             ;          + 
(kitos konfigūracijos – pagal užsakymą);
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių; frezavimo skersmuo:
106 mm; montavimo gylis: 40 mm
•  Greitas ir patogus montavimas ir išmontavimas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku arba
200 mm laidu su GST18 kištuku
•  Medžiaga: plastikas, metalas
•  Spalvos: blokas - juoda, uždengimas -balta, juoda, matinis chromas,
nerūdijantis plienas
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Rozečių blokai BACHMANN

Rozečių blokas PIX 
Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 1x            (kitos konfigūracijos – pagal užsakymą); 
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į 10-40 mm storio paviršių; frezavimo skersmuo: 56 
mm; montavimo gylis: 46 mm
•  Greitas ir patogus montavimas ir išmontavimas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalvos: juodas blokas su baltos, juodos ir nerūdijančio plieno spalvos apvadais
•  Dangteliai ir kitų spalvų apvadai užsakomi papildomai 

Kodas

O-RBPIX

Rrozečių blokas LOOP IN
Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 1x 
•  4 kanalai laidams
•  Montavimo būdas: įdedamas į žiedą; žiedo frezavimo skersmuo: 80 mm; montavimo gylis: 89 mm
•  Greitas ir patogus montavimas ir išmontavimas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalvos: balta, juoda Kodas

O-RBLOOPIN

Rozečių blokas TWIST 

Rozečių blokas ELEVATOR

Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 2x         ;          +           
(kitos konfigūracijos – pagal užsakymą);
•  Montavimo būdas: įfrezuojamas į 16-60 mm storio paviršių; frezavimo
skersmuo: 79 mm; montavimogylis: 135 mm
•  Greitas ir patogus montavimas ir išmontavimas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas, aliuminis
•  Spalvos: blokas - juoda, korpusas - nerūdijantis plienas (matinis chromas – 
pagal užsakymą)

Kodas

Kodas

O-RBTWIST

O-RBELV

Plačiau - www.brasa.lt



Rozečių blokai BACHMANN

Vokietija

DESK 2 – rozečių blokas, puikiai tinkantis biurui. Paprastas bloko 
montavimas, nereikalaujantis paviršiaus frezavimo. Didelis jungčių 
kombinacijų pasirinkimas

PEGGY – inovatyvus rozečių blokas, kurį galite pasiimti su savimi, 
kur tik norite. Puikiai tinka virtuvėms, biurui, dirbtuvėms ar poilsių 
kambariams. Blokas tiesiog užfiksuojamas ant stalviršio, stalo kojos, 
kopėčių ar ten, kur tik reikia, ir pajungiamas į 220V tinklą. 3 metrų 
maitinimo laidas užtikrina judėjimo laisvę atliekant darbą.

Rozečių blokai – prailgintuvai CONNECTUS ir SMART – tai geras kai-
nos ir kokybės santykis.
Puikiai tinka biurui ir darbinėms erdvėms. Blokas gali būti prisukamas 
po stalu, o perteklinis laidas susukamas ir užtvirtinimas ant bloko.



Rozečių blokas DESK 2

Rozečių blokas PEGGY
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Rozečių blokai BACHMANN

Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių skaičius: nuo 2 iki 6 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: įvairios kombinacijos pagal poreikį
•  Montavimo būdas: užfiksuojamas ant 10 - 55 mm storio stalviršio krašto su laikikliais, 
prisukamas arba klijuojamas prie stalviršio
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku arba 200 mm laidu 
su GST18 kištuku
•  Medžiaga: aliuminis, plastikas
•  Spalvos: blokas - juoda, korpusas – balta, juoda, nerūdijantis plienas, aliuminis

Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 3x 
•  Montavimo būdas: užfiksuojamas spaustukumax. 55 mm storiopaviršių
•  Nešiojamas
•  Blokas komplektuojamas kartu su 3 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalvos: blokas - juoda, korpusas - balta

Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 4x, 6x, 9x, 12x                su jungikliu
•  Montavimo būdas: prisukamas prie stalviršio
•  Blokas komplektuojamas kartu su 2 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalvos: juoda ir aliuminis

Techninės savybės: 
•  Rozečių bloko jungčių kombinacija: 3x, 4x, 6x          su arba be jungiklio; 3x           + 
•  Montavimo būdas: prisukamas prie stalviršio
•  Blokas komplektuojamas kartu su 1.5 arba 3 m maitinimo laidu su kištuku
•  Medžiaga: plastikas
•  Spalvos: balta, juoda

Kodas

O-RBSMART

- CEE7/3  - rėmelis 2 pasirenkamoms jugtims

Kodas

Kodas

Kodas

O-RBDESK

O-RBPEGGY

O-RBCONNECTUS

Rozečių blokas– prailgintuvas CONNECTUS

Rozečių blokas– prailgintuvas SMART

Plačiau - www.brasa.lt- dvigubas USB kroviklis  
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