EURO MEDINIŲ
LANGŲ PROFILIAI

MAŽESNĖS IŠLAIDOS ŠILDYMUI
IR ILGALAIKĖ INVESTICIJA
Išplatinta ir tvirtesnė profilio konstrukcija, storesnis ir giliau montuojamas stiklo
paketas, triguba tarpinių sistema – užtikrina puikius energijos taupymo rodiklius.
Palyginus su standartiniais langais, MEGRAME MEDIS įmonėje patobulinti EURO
mediniai langai užtikrina iki 48%* didesnę šilumos izoliaciją. Būtent taip pagaminti mediniai langai ir durys ženkliai sumažina šildymo išlaidas ir padidina
jūsų nekilnojamojo turto vertę.
Efektyviausiam energijos taupymui rekomenduojame argono dujomis
užpildytą dviejų kamerų stiklo paketą, į kurį sumontuoti
2 selektyviniai stiklai su šiltu termo rėmeliu tarp stiklų 14, 16, 18, 20 mm
(U≤0,5 W/m2K). Šis derinys garantuos pačias geriausias langų šilumines
savybes iki Uw=0,78 (Euro 110M)

wšilčiau
wsaugiau

MEGRAME MEDIS mediniai langai ir durys – šimtmetį trunkanti investicija, kuri ne tik taupo Jūsų pinigus, mažindama šilumos išlaidos,
bet ir padidina jūsų būsto turto vertę. 2012 m. nekilnojamojo turto
ekspertų apklausos duomenimis, net 82 proc. atvejų natūralaus
medžio konstrukciniai elementai būsto vertę ženkliai padidina,
o 78 proc. atvejų – ir padeda greičiau jį parduoti*.

wtaupiau

*Standartinių langų Uw=1,5 W/m2K, patobulinto EURO 110 M lango Uw=0,78 W/
m2K. **Šaltinis: Ahlfeldt, Holman and Wendland, 2012.

EURO SERIJOS
MEDINIAI LANGAI.
TECHNINIAI DUOMENYS
Profilis iš klijuotos
medienos tašo
Stiklo paketas
Šilumos perdavimo
koeficientas Uw
Garso izoliacijos rodiklis Rw
Atsparumas vėjo apkrovai (klasė)
Atsparumas pakartotiniam
varstymui (ciklai/klasė)
Oro pralaidumas (klasė)
Nepralaidumas vandeniui (Pa/klasė)

„EURO 78“

„EURO 94“

„EURO 110“

78 mm
3 sluoksnių tašas
Iki 42 mm storio
2-3 stiklai

94 mm
4 sluoksnių tašas
Iki 48 (52) mm storio
3 stiklai

110 mm
5-6 sluoksnių tašas
Iki 52 mm
3-4 stiklai
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0,81 W/(m2K)**
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Šilumos perdavimo ir kitos charakteristikos ištirtos ir patvirtintos Kauno Technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto (KTU ASI) Statybinės fizikos laboratorijoje bandant vienvėrį langą 1230(w) x 1480(h) pagal LST EN ISO 12567-1 su: *42 mm pločio trijų stiklų paketu 4LowE-14T-4-16T-4LowE+arg, Ug=0,6; **52 mm pločio
trijų stiklų paketu 4GN-20T-4-20T-4GN+arg, Ug=0,5.

KAI NORISI NAMĄ PAVERSTI NAMAIS

APIE MUS

Naudojame vokiškus UNI-JET saugius ir ilgaamžius varstymo mechanizmus su galimybe primontuoti uždarymo plokštes, siekiant
aukštesnio saugumo lygio (iki RC2 atsparumo klasės).
MEGRAME MEDIS gaminiuose sumontuotas varstymo mechanizmas
gali išlaikyti net 200 kg svorio apkrovą. Maksimaliai apsaugai nuo įsilaužimo rekomenduojame ir padidinto saugumo stiklo paketus. Jų paskirtis
yra ne tik apsaugoti patalpas, bet ir užtikrinti apsaugą nuo krentančio ar
dūžtančio stiklo, ar nuo liepsnos plitimo gaisro atveju.

UAB MEGRAME MEDIS - viena didžiausių ir pažangiausių medinių
langų ir durų gamintojų Lietuvoje. Esame žinomi ne tik savo šalyje, bet ir
kitose kokybę vertinančiose rinkose: Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Skandinavijos šalyse, Rusijoje, Ukrainoje. Siekdami išlaikyti verslo konkurencingumą, nuolat investuojame į naujausią gamybinę ir programinę įrangą,
naudojame tik patikimus ir tikslius šveicariškus įrankius, be to, didelį dėmesį
skiriame darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Turėdami tokią pažangią techninę
bazę ir stiprią darbuotojų komandą, galime pagaminti išskirtinių konstrukcijų,
nestandartinių formų ir ypač didelių matmenų langus bei duris.
Natūralus medis visada lieka populiarus, prie jo malonu liestis, jis yra tvirtas ir ilgaamžis. Su MEGRAME MEDIS gaminiais sukursite sveiką namų aplinką, kuri pasižymės puikiomis akustinėmis ir šiluminę energiją taupančiomis savybėmis.

Pastovus gaminių valymas ir priežiūra yra pagrindiniai reikalavimai, norint užtikrinti jų funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Tinkamai ir laiku prižiūrimų langų
tarnavimo laikas siekia 60 metų, o aliuminiu kaustytų – daugiau nei 80 metų*.
*Life Cycle Assessment of timber, modified timber and aluminium-clad timber indows. Report for the Wood
Window Alliance, June 2013.

1.
Montavimo ir jungiamieji grioveliai – didesnis
skaičius griovelių užtikrina sandaresnį ir stabilesnį konstrukcijų sujungimą bei geresnį
sandarinimo putų sukibimą su profiliu.

PATVIRTINTA KOKYBĖ IR PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS
Jau daugiau nei 15 metų gaminame FSC® sertifikuotus ir populiariausius Lietuvoje Euro linijos medinius
langus, kurių šiluminės, garso izoliacijos, atsparumo vėjui ir vandeniui charakteristikos nustatytos ir patvirtintos KTU ASI Statybinės fizikos laboratorijoje.
Visi gaminiai gaminami iš ekologiškos medienos: pušies, eglės, ąžuolo, maumedžio ir kitų egzotinių
rūšių. Kad gaminių paviršius būtų kuo lygesnis, spalva ir raštas kuo vienodesni, naudojama tik rinktinė
mediena (be šakų, be įskilimų ar mechaninių pažeidimų). Natūrali mediena linkusi suktis ir linkti, bet
šios savybės visiškai panaikinamos tašą klijuojant 3, 4, 5 ar net 6 bešakės medienos sluoksnius.

5. 4 sluoksnių klijuotas tašas –
didesnis konstrukcijos stabilumas.

2.
Staktos tarpinė – geresnis konstrukcijos
sandarumas nuo kritulių ir vėjo.

6.

Gaminiai dažomi patvariais ir ekologiškais vandens pagrindo dažais, kuriems pagal dažų gamintojo – Vokietijos kompanijos „Remmers“ sertifikatą suteikiama net iki 10 metų* garantija.
Lango sandarumą garantuojame naudodami trigubą sandarinimo (trijų tarpinių) sistemą.
Vokiškos, didesniu plotu priglundančias naujo tipo tarpinės neleidžia pro varčios ir staktos sandūrą prasiskverbti krituliams ar vėjui. Tarpinės pagamintos iš TPE medžiagos, pasižyminčios padidintu patvarumu ir atsparumu atmosferos poveikiams, UV spinduliams ir
kurių eksploatavimo temperatūra yra nuo -40 iki 180 laipsnių C.
Langų stiklinimui naudojame tik kokybiškus, taupančius šilumą stiklo paketus su specialia selektyvine „Premium 2” danga, kuri sulaiko ir neišleidžia šilumos iš patalpos ir
tokiu būdu labai pagerina termoizoliacines stiklo paketo charakteristikas. Naudojant
skirtingas stiklo rūšis, skirtingą stiklo lakštų skaičių, gaminami įvairių rūšių ir savybių hermetiški stiklo paketai. Stiklo paketų gamyboje naudojamas žinomiausių Europos gamintojų - SAINT GOBAIN, PILKINGTON, GUARDIAN ir kitas aukščiausios
kokybės stiklas.
*Garantija suteikiama priklausomai nuo medienos rūšies, pasirinktos lako ar RAL spalvos bei klimato zonos.

7.
3.
Drenažinis kanalas – užtikrina kondensato
nutekėjimą už pagrindinės tarpinės į lauko
pusę.

8.

4.
Nuolaja – šiuolaikinio dizaino, siauresnio profilio nuolaja atitolina šalčio tiltelį nuo pagrindinės tarpinės.
9.

www.megramemedis.lt

Stiklo paketo vieta –
įgilintas stiklo paketas
atitolina šalčio tiltelį ir sumažina kondensato susidarymo galimybę.

Silikonas - geresniam sandarumui ir apsaugai nuo pelėsių bei
bakterijų.

Furnitūra – išlaiko didesnį svorį, suteikia didesnį saugumą ir užtikrina
varstymo patogumą.

Varčios tarpinė - anšlaginė ir pagrindinė
tarpinės su didesniu prisispaudimo plotu,
leidžiančiu prie staktos prisispausti kampu,
o tai užtikrina didesnį sandarumą.

