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RYTERNA fasadinės lauko durys
Durys yra vienas pagrindinių namo fasado elementų. Jos kasdien matomos 
ir naudojamos. Durys turi būti saugios, šiltos, nereikalaujančios kasdieninės 
priežiūros ir derėti su namo fasadu.
Siūlome platų pasirinkimą standartinių ir individualių matmenų, taip pat 
galimybe susikurti durų dizainą patiems. 
Naujausios technologijos suderintos su puikiu dizainu leidžia mėgautis 
nepriekaištinga kokybe ir patogumu.

Sertifikuotos saugos specialistų
Saugumo klasė RC2*

* Durims be langelių

RC2
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D65

Puikias šilumines savybes užtikrina trigubas durų 
sandarinimas : 1 tarpinė staktoje ir 2  tarpinės varčioje. 

1 – Poliuretano putos
2 – Šalto valcavimo plienas
3 – Cinko padengimas
4 – Cheminis padengimas
5 – Miltelinis dažymas

1

2

3

4

5

U- vertė iki 
0.73 W/m2K

Lauko durys RD65

Durys komplektuojamos su trimis Schuring 
vyriais reguliuojamais trimis kryptimis lengvam 
sureguliavimui ir sklandžiam varstymui.

Lankstai

Sandarinimas

RD65 rėmas pagamintas iš aliuminio profilių su 
24 mm termo tiltu. 65 mm storio varčia dengta 
plieno lakštais iš abiejų pusių. Durų varčios rėmas 
suformuotas iš kompozitinio profilio ir užpildytas 
poliuretanu. 

Savybės
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22.5 mm

52 mm

12 mm

Slenksčio aukštis vidinėje pusėje 12mm, 22.5mm 
išorinėje.

Poslenkstiniai profiliai 15 ir 30mm aukščio. Profiliai 
montuojami po durų slenksčiu gali būti sujungiami 
tarpusavyje: 15mm + 30mm + 30mm...

Tvirtas aliuminio ir PVC kompozito profilis.

Standartinės išorės spalvos RAL 7016 ir RAL 9016. 
Standartinė vidinė spalva RAL 9016. Durų išorinė pusė 
gali būti dažyta bet kokia spalva pagal RAL paletę.

Matmenys

Pridedami profiliai

Slenkstis

Spalvos

15 mm

30 mm

65 mm
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Modelis Nr. 101
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Aliuminio aplikacijos padarys Jūsų duris ypatingas ir išskirtines. Mažas 
akcentas gali stipriai pakeisti namo išvaizdą.

Durų aplikacijos
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Susikurkite individualų dizainą

100

Lankstinuke nurodytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.
Tiksliai spalvai nustatyti naudokite gamintojo pavyzdžius.

Susikurkite individualų dizainą 
derindami langelius ir aplikacijas.
Galimybės įgyvendinti projektą ir 
kainos, klauskite gamintojo.
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Lankstinuke nurodytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.
Tiksliai spalvai nustatyti naudokite gamintojo pavyzdžius.

102101
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105 106

Standartinės aplikacijos
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Aplikacijos suderintos su langeliais sukuria puikų vaizdą.
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Standartinės aplikacijos ir langeliai

Lankstinuke nurodytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.
Tiksliai spalvai nustatyti naudokite gamintojo pavyzdžius.
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109

113 114 115

110 111

Lankstinuke nurodytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.
Tiksliai spalvai nustatyti naudokite gamintojo pavyzdžius.
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Modelis Nr. 109
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Individualių matmenų šoniniai elementai su stiklu suteiks daugiau šviesos Jūsų namams.
Pasirinkite vieną iš galimų įstiklinimo variantų: skaidrus, matinis, tonuotas. Nestandartinis dizainas 
pagal paklausimą.

Daugiau šviesos Jūsų namams

Įstiklinimo variantai:Šoniniai ir viršutinis elementai

Skaidrus SGC

Tonuotas SGT

Matinis SGM

TW RW LW LRW

TLRWTRWTLW
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Lankstai

Spynos cilindrai (saugumo klasės A,B,C)

Cilindro apdaila

L5P

ESC-2ESC-1

L3P

3 taškų spyna L3P

5 taškų spyna   L5P

Diena/Naktis  L3P+D&N
3 taškų spyna su mechnine sklende, kuri neleidžia durims užsitrenkti 
dienos metu

Elektrinė 1  L3P+D&N+EM
3 taškų spyna su elektromagnetine sklende, kuri neleidžia užsitrenkti 
dienos metu ir gali būti valdoma pirštų antspaudų skaitytuvu, pulteliu 
arba kodiniu valdikliu (pasirinktinai).

Elektrinė 2  L5PMA 
5 taškų spyna, kuri mechaniškai užsirakina duris uždarius. Prie jos 
sumontuotas elektros variklis atrakina duris pirštų antspaudų skai-
tytuvų, pulteliu arba kodiniu valdikliu (pasirinktinai).

Elektrinė 3   L5PA 
5 taškų spyna, savaime užsklendžiami mechaniniai varžtai, elektrinė 
pavara atidarymui.
Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu, pulteliu arba 
kodiniu valdikliu (pasirinktinai).

Spynos

Pirštų antspaudų skaitytuvai, kodiniai valdikliai ir pulteliai

FSC1 FSC2 FSC3 FSC4 KP1 KP2 KP3 RMT1
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Ø 30 mm
H 500 mm
45O

30x20 mm
H 500 mm
45O

30x20 mm
H 800 mm
45O

Ø 30 mm
H 800 mm
45O

H45S-500

H45S-800

Nerūdijančio plieno rankenos

H45R-500

H45R-800

Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos

HL-W (White) *HK-W (White) *HK-B (Black)HL-B (Black) HLA

HLS 04 HLS 05HLS 02 HLS 06

HLS 01

HLS 03

*tik išorėje
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