
UAB „Durisolis group“; Savanorių 22, Vilnius. Tel. +370 68244734;  

www.durisolisgroup.lt ; www.namoprojektai.lt;  durisolisgroup@gmail.com   

 

 

 

 

 

Langai Primus A, Ulango= 0,83, Ustiklo=0.59 

Fenestra Primus A  yra į vidų atidaromi MSE tipo medžio – aliuminio langai 
su dviem varčiomis ir įstiklinti 4 stiklais (3+1). Vidinė varčia - klijuoto medžio 
tąšas, išorinė – aliuminis. Stakta taip pat kaustyta aliuminio profiliu.   

Siūlome keletą modelių ir spalvų variantų . Papildoma įranga: oro ventiliacijos 
vožtuvai, tinkleliai nuo vabzdžių, žaliuzės, orlaidės, langų  dekoratyvinės 
juostelės montuojami pagal poreikį.  

1. Primus A yra A energetinės klasės medžio – aliuminio langai, 
apkaustyti tiksliai pritaikytu aliuminio profiliu, apsaugančiu medines 
lango dalis nuo drėgmės bei kitų kenksmingų klimato veiksnių.  

2. Kadangi klijuoto medžio langai yra stabilūs ir atsparūs 
deformacijoms, Primus išlaikys savo formą ir tvirtumą dešimtmečiais. 

3. Trigubo įstiklinimo energiją taupantis vidinis stiklo paketas. 
4. Puiki šilumos izoliacija ir triukšmo sugertis.  Efektyviai ventiliuojamas 

tarpas tarp varčių ir sandariai užsidaranti išorinė aliuminio varčia (L 
vertė 0.05). 

5. Įvairiausios įstiklinimo galimybės. 
6. Elegantiška ir lengvai prižiūrima paviršiaus apdaila.  
7. Gaminami laikantis ISO 9001 kokybės standarto reikalavimų. 

 

 

 

Primus A: informacija apie gaminį: 

 
Savybės: šilumos izoliacija: U vertėlango =0,83 (Ustiklo =0,59), energetinė 

klasė A (E vertė 79). Oro sandarumas (airtightness) -  langai PRIMUS A atitinka pačios aukščiausios 4 
kategorijos reikalavimus (standartas EN 1026). Vandens pralaidumas (sandarumas)  - langai PRIMUS A atitinka 
pačios aukščiausios E750 kategorijos reikalavimus (standartas EN 1027). Atsparumas vėjo slėgiui – langai 
PRIMUS A atitinka C3 kategorijos reikalavimus (standartas EN 12211). Testo ataskaita Nr. VTTS-00529-08. 
 

Matmenys: Standartinis staktos gylis yra 130 mm, 150 mm, 170 mm and 210 mm. Aukštis ir plotis – pagal užsakovo pateiktus 

matmenis.  

Mediena: Skandinaviška spygliuočio mediena, standartinė kokybė atitinka standarto SFS 4433 reikalavimus. Rėmai gaminami 

iš atmosferos sąlygoms atspariais klijais klijuoto tąšo. (D4 klasė). 

Aliuminis: Aliuminio profilio dalys presuotos iš 1.1 – 1.5 mm storio lakšto. Išorinė aliuminio varčia gaminama ir įstiklinama 

specializuotoje gamykloje. 

Tarpinės: vidinė varčia sandariai prisispaudžia prie staktos TPE (termoplastinio elastomero) tarpinės, įfrezuotos į staktą ir į 

varčią, dėka. Išorinė varčia turi į griovelį įklijuotą tarpinę. Standartinė tarpinių spalva balta. TPE tarpinių medžiaga gali būti 
perdirbama (recycled). 

Paviršiaus apdaila: Lango medinės dalys dažomos gamykloje. Spalvos – pagal u=sakovo poreikį iš RAL spalvininko. 

Naudojami vandeniui atsparūs dažai. Aliuminio dalys gruntuojamos neturinčiu chromo gruntu, po to dažomos milteliniu būdu.  

Stiklinimas: Langai įstiklininami gamykloje. Išorinė aliuminio varčia stiklinama 4 mm storio stiklu, į vidinę varčią įstatomas 

dvigubas stiklo paketas, SFS patvirtintas (3K4SEL/4/4 SEL – 12 RST + 10 RST – AG). 

Furnitūra: Naudojama kokybiška zinkuota MORITE furnitūra, spalvos: balta ir chromo. Ventiliacijos įranga montuojama pagal 

poreikį. 
 

 

 


