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Sensorinės stiklo panelės

Vienvietė, dvipolė
(balta)

Vienvietė, tripolė
(balta)

Dvivietė, vienpolė
(balta)

Dvivietė, dvipolė / vienpolė 
(balta)

Trivietė, vienpolė
(balta)

Dvivietė, dvipolė
(balta)

Dvivietė, tripolė / dvipolė
(balta)

Trivietė, dvipolė
(balta)

Dvivietė, tripolė
(balta)

Trivietė, tripolė
(balta)

Užuolaidoms
(balta)

Skambučiui
 (balta)

Modern
Glass 
Aukštos kokybės stiklo rėmelių ir panelių
serija, kuri tiks tiek klasikiniame, tiek
moderniame interjere.
Skaidrus, grūdintas stiklas užtikrins
aukščiausią kokybę ir elegantišką išvaizdą.
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Vienvietė, vienpolė
(balta)



Vienvietė, vienpolė
(juoda)

Vienvietė, dvipolė
(juoda)

Vienvietė, tripolė
(juoda)

Dvivietė, vienpolė
(juoda)

Dvivietė, dvipolė / vienpolė 
(juoda)

Trivietė, vienpolė
(juoda)

Dvivietė, dvipolė
(juoda)

Dvivietė, tripolė / dvipolė
(juoda)

Trivietė, dvipolė
(juoda)

Trivietė, tripolė
(juoda)

Skambučiui 
(juoda)

Užuolaidoms 
(juoda)

Dvivietė, tripolė
(juoda)

3



Užuolaidoms
 (pilka)

Vienvietė, vienpolė
(pilka)

Vienvietė, dvipolė
(pilka)

Vienvietė, tripolė
(pilka)

Dvivietė, vienpolė
(pilka)

Dvivietė, dvipolė / vienpolė 
(pilka)

Trivietė, vienpolė
(pilka)

Dvivietė, dvipolė
(pilka)

Dvivietė, tripolė / dvipolė
(pilka)

Trivetė, dvipolė
(pilka)

Dvivietė, tripolė
(pilka)

Trivietė, tripolė
(pilka)

Skambučiui  
(pilka)
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Užuolaidoms
 (auksinė)

Vienvietė, vienpolė
(auksinė)

Vienvietė, dvipolė
(auksinė)

Vienvietė, tripolė
(auksinė)

Dvivietė, vienpolė
(auksinė)

Dvivietė, dvipolė / vienpolė 
(auksinė)

Trivietė, vienpolė
(auksinė)

Dvivietė, dvipolė
(auksinė)

Dvivietė, tripolė / dvipolė
(auksinė)

Trivetė, dvipolė
(auksinė)

Dvivietė, tripolė
(auksinė)

Trivietė, tripolė
(auksinė)

Skambučiui  
(auksinė)

5



Stiklo rėmeliai / panelės

Vienpolė su vienviečiu rėmeliu
(balta)

Dvipolė su vienviečiu rėmeliu
(balta) 

Tripolė su vienviečiu rėmeliu 
(balta)

Vienpolė su dviviečiu rėmeliu
(balta)

Dvipolė su dviviečiu rėmeliu
(balta) 

Tripolė su dviviečiu rėmeliu
(balta) 

Vienpolė su vienviečiu rėmeliu 
(juoda)

Dvipolė su vienviečiu rėmeliu
(juoda) 

Tripolė su vienviečiu rėmeliu
(juoda) 

Vienpolė su dviviečiu rėmeliu
(juoda) 

Dvipolė su dviviečiu rėmeliu
(juoda) 

Tripolė su dviviečiu rėmeliu
(juoda) 
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Vienpolė su vienviečiu rėmeliu 
(pilka)

Dvipolė su vienviečiu rėmeliu
(pilka)

Tripolė su vienviečiu rėmeliu
(pilka)

Vienpolė su vienviečiu rėmeliu 
(auksinė)

Dvipolė su vienviečiu rėmeliu
(auksinė) 

Tripolė su vienviečiu rėmeliu
(auksinė) 

Vienpolė su dviviečiu rėmeliu
(pilka) 

Dvipolė su dviviečiu rėmeliu
(pilka) 

Tripolė su dviviečiu rėmeliu
(pilka) 

Vienpolė su dviviečiu rėmeliu
(auksinė) 

Tripolė su dviviečiu rėmeliu 
(auksinė)

Dvipolė su dviviečiu rėmeliu
(auksinė) 
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Stiklo rėmeliai
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Vienvietis (juodas) Dvivietis (juodas)

Keturvietis (juodas) Penkiavietis  (juodas)

Trivietis (juodas)

Vienvietis (baltas) Dvivietis (baltas)

Keturvietis (baltas) Penkiavietis (baltas)

Trivietis (baltas)

Vienvietis (pilkas) Dvivietis (pilkas)

Keturvietis (pilkas)

Trivietis (pilkas)

Penkiavietis (pilkas)

Vienvietis (auksinis) Dvivietis (auksinis)

Keturvietis (auksinis)

Trivetis (auksinis)

Penkiavietis (auksinis)
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Sensorinės stiklo panelės
su įdubimu

Modulinės panelės

Panelė skambučiui
(auksinė)

Vienvietė, dvipolė 
(balta)

Vienvietė, tripolė 
(balta)

Vienvietė, vienpolė 
(balta)

Vienvietė, tripolė
(auksinė)

Vienvietė, dvipolė
(auksinė)

Vienvietė, vienpolė 
(auksinė)

Vienvietė, dvipolė 
(juoda)

Vienvietė, tripolė 
(juoda)

Vienvietė, vienpolė 
(juoda)

Vienpolė
(balta)

Dvipolė
(balta)

Tripolė
(balta)

Vienpolė
(auksinė)

Dvipolė
(auksinė)

Tripolė
(auksinė)

Vienpolė
(juoda)

Dvipolė
(juoda)

Tripolė
(juoda)
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Vienvietė, tripolė
(pilka)

Vienvietė, dvipolė
(pilka)

Vienvietė, vienpolė 
(pilka)

Tripolė
(pilka)

Vienpolė
(pilka)

Dvipolė
(pilka)

Panelė skambučiui
(juoda)

Panelė skambučiui
(balta)

Panelė skambučiui
(pilka)

Panelė užuolaidoms
(balta)

Panelė užuolaidoms
(juoda)

Panelė užuolaidoms
(pilka)

Panelė užuolaidoms
(auksinė)
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Royal Stone

Aurora Bianco

Vienvietė, vienpolė, 
sensorinė panelė

Vienvietė, dvipolė, 
sensorinė panelė

Vienvietė, tripolė, 
sensorinė panelė

Dvivietė, vienpolė,
sensorinė panelė

Dvivietė, dvipolė,
sensorinė panelė

Dvivietė, dvipolė / vienpolė
sensorinė panelė

Dvivietė, trivietė / dvipolė
sensorinė panelė

Dvivietė, tripolė
sensorinė panelė

Trivietė, vienpolė
sensorinė panelė

Trivietė, dvipolė
sensorinė panelė

Trivietė, tripolė
sensorinė  panelė

Royal Stone – prabangaus dizaino, rankų
darbo gamybos panelės ir rėmeliai,
išsiskiriantys savo išvaizda ir spalvų gama,
interjerui suteiks unikalumo ir išskirtinumo.   
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Vienvietis rėmelis

Keturvietis rėmelis

Royal Stone spalvu paletė

Penkiavietis rėmelis

Dvivietis rėmelis Trivietis rėmelis

TerniMaui

CapriBlack pearl

Ebony concrete Sanremo

Aurora grey Bellizzi Arctic graniteAurora Bianco

TamboraLaviana

Cremona

Intense Ultra Dark Grey
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Vienvietė, vienpolė
panelė

Vienvietė, dvipolė 
panelė

Vienvietė, tripolė 
panelė

Dvivietė, vienpolė panelė Dvivietė, dvipolė panelė

Dvivietė, dvipolė / vienpolė panelė

Dvivietė, trivietė / dvipolė panelė

Dvivietė, tripolė panelė

Trivietė, vienpolė panelė

Trivietė, dvipolė panelė

Trivietė, tripolė panelė

Nordic Wood – aukščiausios kokybės rėmeliai
ir panelės interjerui suteikiantys natūralumo ir
prabangos. Gaminami iš ąžuolo, riešutmedžio,
uosio medžio masyvo.

Nordic 
Wood
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Vienvietis rėmelis

Keturvietis rėmelis Penkiavietis rėmelis

Dvivietis rėmelis Trivietis rėmelis

Vienpolė panelė su dviviečiu rėmeliu Tripolė panelė su dviviečiu rėmeliuDvipolė panelė su dviviečiu rėmeliu

Vienpolė panelė su vienviečiu rėmeliu Dvipolė panelė su vienviečiu rėmeliu Tripolė panelė su vienviečiu rėmeliu
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Vienvietė, vienpolė 
panelė

Vienvietė, dvipolė 
panelė

Vienvietė, tripolė
panelė

Dvivietė, vienpolė panelė Dvivietė, dvipolė panelė

Dvivietė, dvipolė / vienpolė panelė

Dvivietė, trivietė / dvipolė panelė

Dvivietė, tripolė panelė

Trivietė, vienpolė panelė

Trivietė, dvipolė panelė

Trivietė, tripolė panelė

Natūralaus medžio serijos produktai gaminami
iš kruopščiai atrinktų beržo faneros ruošinių.
Šie rėmeliai ir panelės tai natūralumo ir naujausių
technologijų derinys.

Nordic Wood
Minimal
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Vienvietis rėmelis

Keturvietis rėmelis Penkiavietis rėmelis

Dvivietis rėmelis Trivietis rėmelis

Vienpolė panelė su vienviečiu rėmeliu

Vienpolė panelė su dviviečiu rėmeliu Tripolė panelė su dviviečiu rėmeliuDvipolė panelėsu dviviečiu rėmeliu

Dvipolė panelė su vienviečiu rėmeliu Tripolė panelė su vienviečiu rėmeliu
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Vienvietis rėmėlis
(auksinis)

Keturvietis rėmelis
(auksinis)

Penkiavietis rėmelis
(auksinis)

Keturvietis rėmelis
(pilkas)

Penkiavietis rėmelis
(pilkas)

Dvivietis rėmėlis
(auksinis)

Trivetis rėmelis
(auksinis)

Vienvietis rėmelis
(pilkas)

Dvivietis rėmelis
(pilkas)

Trivetis rėmelis
(pilkas)

Luxury
Aluminium
Luxury Aluminium – aliuminio serijos rėmeliai, 
suteikiantys puikią estetinę išvaizdą ir prabangą, 
lengvai derinami su bet kokiu interjeru.   
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Vienvietis rėmelis
(juodas)

Keturvietis rėmelis
(juodas)

Penkiavietis rėmelis
(juodas)

Dvivietis rėmelis
(juodas)

Trivietis rėmelis
(juodas)

Vienpolė stiklo ir
aliuminio panelė
(sidabrinė)

Dvipolė stiklo ir 
aliuminio panelė 
(sidabrinė)

Tripolė stiklo ir
aliuminio panelė 
(sidabrinė)

Vienpolė stiklo ir
aliuminio panelė 
(juoda)

Dvipolė stiklo ir
aliuminio panelė
(juoda)

Tripolė stiklo ir
aliuminio panelė 
(juoda)

Vienpolė stiklo ir 
aliuminio panelė 
(auksinė)

Dvipolė stiklo ir 
aliuminio panelė 
(auksinė)

Tripolė stiklo ir
aliuminio panelė 
(auksinė)
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Klasikinė plastikinių rėmelių serija, 
puikiai tinkanti minimalistiniams interjerams.

Minimalist
Plastic

Keturvietis rėmelis 
(juodas)

Vienvietis rėmelis 
(baltas)

Keturvietis rėmelis 
(baltas)

Dvivietis rėmelis
(baltas)

Trivietis rėmelis
(baltas)

Vienvietis rėmelis 
(juodas)

Dvivietis rėmelis 
(juodas)

Trivietis rėmelis
(juodas)
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Termostatai

Termostatas  SPRING TR8000
(juodas)

Termostatas SPRING TR2000 (Wi-Fi)
(baltas)

Termostatas SPRING TR2000 (Wi-Fi)
(juodas)

Termostatas SPRING TR002
(baltas)

Termostatas SPRING TR002
(juodas)

Termo pavara 
TA 01NC

Termo pavara
TA 01NO
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Tripolis 
(baltas)

Vienpolis 
(juodas)

Dvipolis
(pilkas)

Dvipolis
(baltas)

Vienpolis 
(baltas)

Vienpolis
(pilkas)

Tripolis
(pilkas)

Mechaniniai
jungikliai

Vienpolis perjungėjas 
(baltas)

Vienpolis perjungėjas 
(pilkas) 

Vienpolis perjungėjas 
(juodas) 

Dvipolis
(auksinis) 

Vienpolis
(auksinis)

Tripolis
(auksinis)

Vienpolis perjungėjas 
(auksinis) 

Dvipolis, perjungėjas 
(pilkas)

Vienpolis (pilkas) 
(skambučio tipo)

Dvipolis, perjungėjas 
(auksinis)

Vienpolis (auksinis) 
(skambučio tipo)

Vienpolis (juodas) 
(skambučio tipo)

Dvipolis, perjungėjas 
(baltas)

Dvipolis, perjungėjas 
(juodas)

Vienpolis (baltas) 
(skambučio tipo)

Tripolis 
(juodas)

Dvipolis
(juodas)
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Tripolis, nuotolinis valdymas
(Wi-Fi) (L)

Vienpolis, dimeris 
(Wi-Fi) (L ir N)

Tripolis, nuotolinis valdymas
(Wi-Fi) (L ir N) 

Tripolis

Vienpolis Tripolis,
perjungėjas

Vienpolis,
perjungėjas

Vienpolis, nuotolinis valdymas 
(Wi-Fi + RF) (L ir N)

Vienpolis RF siųstuvas 
(perjungėjas)

Žaliuzėms / užuolaidoms, 
nuotolinis valdymas (Wi-Fi)

Dvipolis, nuotolinis valdymas 
(Wi-Fi) (L)

Tripolis, nuotolinis valdymas 
(Wi-Fi + RF) (L & N)

Žaliuzėms / užuolaidoms

Dvipolis, nuotolinis valdymas 
(Wi-Fi + RF) (L ir N)

Dvipolis RF siųstuvas 
(perjungėjas)

Tripolis RF siųstuvas 
(perjungėjas)

Vienpolis, dimeris,
perjungėjas 

Dvipolis,
perjungėjas

Vienpolis RF siųstuvas
 (perjungėjas)

Vienpolis sensorinis 
jungiklis, dimeris

Durų skambučio
jungiklis

Dvipolis Vienpolis, nuotolinis valdymas
(Wi-Fi), (L ir N)

Dvipolis, nuotolinis valdymas 
(Wi-Fi), (L ir N)

TermostataiSensoriniai jungikliai
(be panelės)
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Kištukinis lizdas
su įžeminimu (baltas)

Kištukinis lizdas
su įžeminimu (pilkas)

Kištukinis lizdas
su įžeminimu (juodas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su Wi-Fi (juodas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su Wi-Fi (baltas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su Wi-Fi (pilkas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su dangteliu (juodas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su dangteliu (baltas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su dangteliu (pilkas)

Kištukinis lizdas
su įžeminimu (auksas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su Wi-Fi (auksas)

Kištukinis lizdas su įžeminimu,
su dangteliu (auksas)

Judesio daviklis
(baltas)

Judesio daviklis
(juodas)

Mechanininis jungiklis 
dimeris (baltas)

Mechanininis jungiklis 
dimeris (juodas)

Laiptų šviestuvas
(baltas)

Laiptų šviestuvas
(juodas)

Judesio daviklis
(pilkas)

Judesio daviklis
(auksinis)

Mechanininis jungiklis 
dimeris (pilkas)

Mechanininis jungiklis 
dimeris (auksinis)

Laiptų šviestuvas
(pilkas)

Laiptų šviestuvas
(auksinis)

Kiti

Kištukiniai lizdai (be rėmelio)
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USB lizdas, dvigubas 
su įkrovimu (baltas)

Interneto jungtis
(balta)

RCA lizdas
(juodas)

RCA lizdas
(jpilkas)

RCA lizdas
(auksinis)

RCA lizdas
(baltas)

Stereo jungtis 
(juoda)

Stereo jungtis 
(pilka)

Stereo jungtis 
(balta)

3,5mm audio 
jungtis (balta)

3,5mm audio
jungtis (auksinė)

Stereo jungtis 
(auksinė)

VGA jungtis 
(juoda)

VGA jungtis 
(pilka)

VGA jungtis 
(balta)

VGA jungtis 
(auksinė)

Interneto jungtis
(juoda)

Interneto jungtis
(pilkas)

Interneto jungtis 
(auksinis)

USB lizdas, dvigubas 
su įkrovimu (juodas)

USB lizdas, dvigubas 
su įkrovimu (pilkas)

USB lizdas, dvigubas 
su įkrovimu (auksinis)

Įtvirtinimo
rėmelis

USB lizdas 
(juodas)

USB lizdas
(pilkas)

HDMI lizdas
(baltas) 

Tuščias
dangtelis
(baltas)

Tuščias
dangtelis 
(auksinis)

Tuščias
dangtelis
(juodas)

Tuščias
dangtelis
(pilkas)

USB lizdas,
(baltas)

USB lizdas
(auksinis)

TV lizdas
(auksinis)

TV lizdas
(juodas)

TV lizdas
(pilkas)

LED adapterisTV lizdas
(baltas)

3,5mm audio 
jungtis (juoda)

3,5mm audio 
jungtis (pilka)

HDMI lizdas
(juodas)     

HDMI lizdas
(pilkas)     

HDMI lizdas
(auksinis)      

Jungtys
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Instaliavimas

Stiklo panelė

Stiklo rėmelis

Įtvirtinimo
rėmelis

Mechanizmas

Įtvirtinimo
rėmelis

Mechanizmas

Sumontuojame mechanizmą
į įtvirtinimo rėmelį (užrašai
CE ir RoHS turi žiūrėti į sienos 
pusę ir būti apačioje).

Sujungiame laidus.

Prisukame įtvirtinimo rėmelį
su mechanizmu prie elektros 
instaliacinės dėžutės. 

Uždedame stiklo rėmelį.

Įjungiame maitinimą.

1.

2.

3.

4.

5.

Sumontuojame mechanizmą
į įtvirtinimo rėmelį (užrašai
CE ir RoHS turi žiūrėti į sienos 
pusę ir būti apačioje).

Sujungiame laidus.

Prisukame įtvirtinimo rėmelį
su mechanizmu prie elektros 
instaliacinės dėžutės. 

Uždedame stiklo panelę.

Įjungiame maitinimą.

1.

2.

3.

4.

5.
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Modulinių panelių montavimas
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Rėmėlis Modulinės panelės

LIpdukas

Apverstą rėmelį padedame
ant lygaus paviršiaus, Įstatome 
modulines paneles (geroji 
modulinių panelių pusė žiūri į 
apačią).

Užklijuojame lipdukus.

Rėmelis su modulinėmis 
panelėmis. Modulinės panelės 
montuojamos į visus, stiklo, 
aliuminio, plastiko rėmelius.

1.

2.

3.



Užrašams





SENSORINIAI ŠVIESOS JUNGIKLIAI 

KIŠTUKINIAI LIZDAI

PROTINGO NAMO SPRENDIMAI


