


Domus Lumina – jau 12 sėkmingų metų kuria jaukumą, stilingą estetiką ir 
komfortą klientų namuose, biuruose bei viešosios paskirties erdvėse.

Bene plačiausią asortimentą bei didžiausią gamybinę bazę turinti įmonė 
įsikūrusi Kauno rajone, o prekybos tinklas apima didžiuosius Lietuvos 
miestus bei Vakarų Europą, Skandinaviją.

Namų tekstilė – naujausia Domus Lumina gaminių šeimos narė, intensyviai 
vystoma prekybos linija renkantis patikimiausius partnerius iš Vakarų 
Europos, pritaikant naujausias tendencijas. Tekstilės gaminiai siuvami 
naujausiomis technologijomis – bei rankomis, jei audinys itin jautrus, tad 
kaip ir galite numanyti – komandoje turime ilgametę patirtį turinčius 
profesionalus – pradedant dizainerėmis, modeliuotojomis, baigiant 
technologėmis, siuvėjomis.

Galime pasiūlyti ne tik platų audinių, bet ir gaminių asortimentą – visų 
rūšių užuolaidas, romanetes, austrijietes, lovatieses, pagalvėles, staltieses, 
kilimus bei kitus tekstilės aksesuarus. Kviečiame susipažinti!

www.domuslumina.lt
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Didžiausias mūsų pasididžiavimas – nuostabių audinių asortimentas, 
sudarytas iš gausybės kolekcijų, skirtų interjerui ir net eksterjerui!

Nesunku atspėti, jog vienas svarbiausių namų dekoro akcentų yra namų 
tekstilė. Tai bene efektyviausiai keičiantis namų interjerą elementas, 
sukuriantis namų jaukumą, nuotaiką.

Domus Lumina savo klientams siūlo ne tik namų tekstilės gaminius, bet 
ir platų paslaugų spektrą:

Platus audinių specifikacijų spektras leidžia pasiūlyti itin didelių gabaritų 
užuolaidas – turime techninių sprendimų net aukščiausioms patalpoms. 
Jų valdymą palengvina valdymas automatika!

UŽUOLAIDOS

• Dizainerio konsultacija;

• Modeliavimas;

• Siuvimas;

• Kabinimas;

• Valymas, skalbimas.

• Kolekciją sudaro virš 5000 audinių;

• Didžioji dalis audinių kolekcijų atkeliauja iš Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, Italijos bei Vokietijos;

• Techninių audinių asortimente – audiniai visuomeniniams objektams: 
nedegūs, akustiniai, skirti scenai. Turime kolekciją net laivybos 
sektoriui!

NAMŲ TEKSTILĖ
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Dekoruodami būkime drąsūs! Netikėti 
audinių deriniai stulbina ir traukia 

akį grožėtis neįprastais, visą interjerą 
apjungiančiais elementais!

NAMŲ TEKSTILĖ
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Jei norite išskirtinio vonios kambario interjero – 
apsvarstykite užuolaidas! Galime pasiūlyti net dušo 
kabinai tinkančius audinius.

Drąsus metalizuotas žakardas išsiskiria iš minios savo prabangiu žvilgesiu ir solidumu.

Tarpinės užuolaidos – stilingas pasirinkimas natūraliam šviesos 
filtravimui bei privatumui užtikrinti.

NAMŲ TEKSTILĖ
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Švelnus permatomas audinys suteikia jaukumo ir 
neslepia subtilaus langų dekoro.Kontrastuojantis pamušalas – akcentas, žavintis netikėtumu.

Užuolaidos – ne tik langams. Kurkite dailius sienų akcentus!

NAMŲ TEKSTILĖ
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Užuolaidas galima priderinti prie bet kokio stiliaus interjero. Viena iš naujausių 
tendencijų – užuolaidos kabinamos biuruose, bankuose, restoranuose bei kitose viešosios 
paskirties erdvėse. Tai daryti vis paprasčiau – tekstilė kuria ne tik nuotaiką ir stilių, tačiau 
yra be galo funkcionali. Vienos svarbiausių:

NAMŲ TEKSTILĖ

• Akustinės savybės – itin pravartu biuruose, kai akustinės užuolaidos užtikrina privatumą 
bei atstoja sienas. Baigus susirinkimą, atitraukta užuolaida padeda taupyti erdvę.

• Scenai skirti audiniai – ne tik užuolaidoms, bet ir grindų dangai.

• Lauko tekstilė – papuošite terasą tik jums siūtomis užuolaidomis bei lauko baldų 
aksesuarais.

• Užtamsinantys – viešbučių užuolaidos ypatingos tuo, jog galima puikiausiai išsimiegoti 
net dienos metu – audiniai pilnai užtamsina ir nepraleidžia nė 1 šviesos spindulėlio. 
Tokios užuolaidos reikalingos ir dirbantiems pamaininį darbą, auginantiems vaikus, bet 
ir visiems jautriems šviesai, klientams.

• Elastinė tekstilė, skirtą pramonei bei sportui.

• Nedegi tekstilė. 
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NAMŲ TEKSTILĖ

Tekstūrų naudojimas namų interjere – puikus būdas pridėti stiliaus, charakterio, arba
kitaip, „cinkelio“, atskleidžiančio jūsų asmenybę; tačiau kartais skirtingų tekstilės rūšių
naudojimas gali tapti galvosūkiu, išbalansuoti arba sukelti chaosą. Kad tai nenutiktų,
rekomenduojame Jums naudotis Domus Lumina užuolaidų dizainerių paslaugomis. Tuo 
pačiu siūlome Jums pasinaudoti keletu naudingų patarimų:

• Pasirinkite nuotaiką. Kaip ir spalvos, tekstūros atspindi nuotaiką. Jaukumui – švelnios, 
viliojančios liesti. Tam tiks aksomas, medvilnės mišiniai, kailis ar jo imitacija apklotams 
ar kilimams. Industrinio stiliaus paieškoms – matiniai paviršiai, betono spalvos, metalo 
aksesuarai, funkcionalūs audiniai.

• Derinkite langų uždengimus prie sienų apdailos. Jūsų pasirinktos užuolaidos ar 
romanetės turi derėti arba kontrastuoti su sienomis. Nustatykite ribas. Tekstūrų 
sluoksniavimas - puikus būdas išryškinti kontrastus, bet nepadauginkite. 3-4 tekstūros yra 
puikus pasirinkimas. Tarkim, natūralūs vilnos, lino verpalai gali derėti su aksomu , šilku ar 
kašmyru. Tokia eklektika pridės gylio, vizualinio atradimo džiaugsmo tyrinėjant kiekvieną 
interjero detalę.

• Žaiskite su spalvomis ir raštais! Domus Lumina asortimente rasite puikiai tarpusavyje 
derančias kolekcijas.

• Derinkite spalvas. Norėdami išryškinti tekstūrų žaismą, laikykitės tos pačios spalvų 
paletės. Kontrastas išryškės! Lengvos, permatomos KAI kolekcijos medžiagos, priderintos 
prie minkštųjų baldų apmušalų kolekcijos COLE IVORY, akcentinės pagalvėlės BLEAN 
IVORY sukurs stilingą ir elegantišką tekstūrų šokį.

• Natūralumas laimi! Įvesti tekstūros galima naudojantis aksesuarais – augalų vazonai, 
statulėlės, mediniai ar pinti akcentiniai baldai su aiškia medžiagų struktūra, akmuo ar 
plytelės – svarbu derinti seną su nauja, šiurkštų su švelniu. 
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Romėniškosios užuolaidos, arba romanetės – klasikinis, jaukus 
ir funkcionalus būdas dekoruoti namų langus. Mechanizmo 
pagalba audinys klostėmis susikelia virš lango, leisdamas 
lengvai langą varstyti. Šiam langų dekorui tinkama didžioji dalis 
audinių, išskyrus itin plonus dieninius. Siuvant su pamušalu ar iš 
užtamsinančio audinio, gali atlikti ir naktinių užuolaidų funkciją.  
Dar vienas privalumas – audinio fiksavimas norimoje pozicijoje, 
tad nebūtina blokuoti vaizdo pro langą!

Panašios į romanetes, tačiau skirtingomis klostėmis siūtos, yra 
austrijietės. Kai kas vadina jas puošniosiomis užuolaidomis, 
kadangi sutrauktos į dideles surauktas bangas, jos tampa 
panašios į debesis. Tam itin tinka šilkas, tafta ir organza! 

Tiek prie romanečių, tiek prie austrijiečių galima derinti ir 
užuolaidas. Be abejo, svarbu išlaikyti vientisumą ir kruopščiai 
priderinti audinius, aksesuarus bei siuvimo modelį. 

NAMŲ TEKSTILĖ

ROMANETĖS IR AUSTRIJIETĖS
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Kartais iš tiesų sunku apsispręsti, kuriais iš šių nuostabių gaminių papuošti savo erdvę, tad palengvinant Jums šią užduotį, siūlome 
atsakyti į keletą klausimų:

Atsakę į šiuos klausimus, turėsite sprendimą, kuris gaminys yra tinkamesnis.

• Ar yra vietos atitraukti užuolaidas į šonus? Romanetės neužima vietos abipus lango, tad maksimaliai išnaudosite kambario erdvę.

• Ar langai skirtingų dydžių, juos sunku pasiekti? Rinkitės užuolaidas bei automatinį valdymą.

• Ar mėgstate klasikinį interjerą? Romanetės – dažnas minimalistinio stiliaus gerbėjų pasirinkimas.

• Ar kambario erdvė nedidelė? Romanetės tinka mažesniam langui, kurį užuolaidos apsunkintų. Taip pat, efektyviai pasiskirsto 
namų šiluma šaltuoju metų laiku, jei šildote patalpas radiatoriais, esančiais po langais. Tinkamas audinys padės izoliuoti ir pro 
langą prarandamą šilumos energiją, o vasarą neįleis kaitros.

• Ar turite mažų vaikų ar augintinių, kurie gali nutraukti ar sutepti užuolaidas? Tokiu atveju, rinkitės romanetes, kurių 
augintiniai ir maži vaikai nepasiekia, be to, jų saugumui, montuojama „saugaus vaiko“ sistema. Romanetes prižiūrėti ir valyti 

yra lengviau, nei užuolaidas, o dėl mažesnio audinio ploto, nesikaupia dulkės bei alergenai.

NAMŲ TEKSTILĖ

KAIP PASIRINKTI - ROMANETĖS AR UŽUOLAIDOS?
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NAUJAUSIA 2019 – 2020 m.
DOMUS LUMINA AUDINIŲ KOLEKCIJA
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HUGO

SAKURA

IMELDA
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Stulbinanti aksomo linija HUGO savo minkšta, jaukia, tačiau neįtikėtinai stipria faktūra tiks ne tik 
užuolaidoms, tačiau net ir baldų apmušalams! Turtingų, sodrių tonų paletė suteikia prabangos jausmą, 
smulkios audinio akutės tik paryškina spalvų subtilumą!

Audinių techninės savybės kolekcijoje šiek tiek skiriasi, tad kviečiame apžiūrėti kolekciją mūsų 
salonuose – Jūsų laukia net 36 spalvos.

Beje, atsparumo testas parodė, jog šie audiniai itin atsparūs trinčiai (indeksas net 50 000), todėl HUGO 
kolekcija yra itin patraukli komercinėms erdvėms!

HUGO NAUJIENA

DOMUS LUMINA KOLEKCIJA
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Moderni, eklektiška kolekcija, žavinti plačiu skirtingų žakardų ir raštų rinkiniu puikiai dera su CHENILLE 
vienspalviais NEVIS kolekcijos audiniais. 

MERAKI kolekcijos audiniai puikiai dera tiek skandinaviško, tiek modernaus stiliaus interjeruose – išties 
nekasdieniškas pasirinkimas!

Sudėtis – 62% poliesteris 38% medvilnė 

Plotis – 147 cm

Martindeilo testas – 35,000 ciklų

PRIEŽIŪRA:

P 30

MERAKI NAUJIENA

DOMUS LUMINA KOLEKCIJA
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Įkvėpta gamtos organiškumo ir natūralumo, Imelda sužavi trapiais nėriniais, struktūrinėmis bangomis, 
įspūdingais “burn out” raštais. Tobulai dera su CORA kolekcijos audiniais baldams.

Subtilios IMELDA kolekcijos spalvos dera ir papildo kiekvieno kambario koloritą. 27 dieninių ir naktinių 
kolekcijos audiniai sužavės savo trapiu, tačiau įspūdingu grožiu. Audiniai su medvilne, linu, viskoze ilgai 
puoš namų erdves.

Sudėtis – 71% poliesteris 29 linas

Plotis – 134 cm

Vertikalaus rašto atsikartojimas– 28 cm

PRIEŽIŪRA: tik sausas valymas

IMELDA NAUJIENA

DOMUS LUMINA KOLEKCIJA
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Įkvėpta Japonijos gamtos grožio, SAKURA kolekcija alsuoja elegancija ir subtilumu. Tekstūriška, puikaus 
satininio žakardo audinių kolekcija pavergia savo žavesiu. 4 skirtingų spalvų grupės gražiai klostuojasi bei itin 
dera su GLINT kolekcijos audiniais. 

Audiniai itin atsparūs aplinkos poveikiui – nusidėvėjimo indeksas net 50000 kartų, tad tinkama ir komercinės 
paskirties patalpoms.  

Sudėtis – 99% poliesteris 1% likra

Plotis – 138 cm

Martindeilo testas – 20,000 ciklų

PRIEŽIŪRA: tik sausas valymas

SAKURA NAUJIENA

DOMUS LUMINA KOLEKCIJA
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AUDINIAI
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AUDINIAI
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Nemaža dalis Domus Lumina asortimento audinių puikiai tinka baldams aptraukti, siūti ne tik užuolaidas, bet ir 
visus kitus namų tekstilės gaminius. Lovatiesės, staltiesės, pagalvėlės ar net patalynės užvalkalai – viskas tobulai Jūsų 
namų harmonijai! 

Jei nenorite siūti – mūsų asortimente rasite gausią jau pasiūtų lovatiesių kolekciją. Sau tinkamą ras įvairių stilių ir skonių 
atstovai, tad maloniai kviečiame apžiūrėti visą kolekciją! 

KITI TEKSTILĖS GAMINIAI

AUDINIAI BALDAMS IR KITAI NAMŲ TEKSTILEI

AUDINIAI

STALTIESĖS, SERVETĖLĖS, STALO TAKELIAI

Jei nerandate tobulai derančio aksesuaro – pasiūsime 
tik Jūsų interjerui tinkančią detalę.

DEKORATYVINĖS PAGALVĖLĖS
Dekoratyvinės pagalvėlės – mažas, bet svarbus 
akcentas, gebantis greitai atnaujinti interjerą, 
pabrėžti idėją ar kurti nuotaiką.
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AUDINIAI

LOVATIESĖS
Tinkamai parinkti lovatiesių audiniai paryškins, 
pagyvins interjerą, suteiks ypatingos prabangos 
erdvei. Gausite ypač įspūdingą rezultatą, jei 
suderinsite su užuolaidomis!

AUDINIAI



AUTOMATINIAI KARNIZAI
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Automatiniai karnizai – puikus būdas tyliai, neliečiant audinio, vienomis 
klostėmis sutraukti ar atitraukti užuolaidas vienodomis klostėmis, 
apsaugant užuolaidas nuo trinties. Šie karnizai išlaiko iki 60 kg svorio, 
tad valdysite ir dienines, ir naktines užuolaidas. 

Itin tylus variklis, pakabinus audinį, tampa nematomas, tad estetiką išsaugosite be jokio vargo. O pasitelkiant į pagalbą išmaniųjų 
namų prietaisus ar įrenginius, galėsite nustatyti automatizuotus naudojimo parametrus (kitaip dar vadinamus „scenarijais“), kuriuos 
suprogramuosime tik pagal Jūsų dienotvarkę, gyvenimo būdą, savaitės dieną ar net sezoniškumą! Be abejo, valdyti automatizuotus 
langų uždengimus galėsite ir pulteliu ar klavišu, o taip pat ir savo mobiliuoju telefonu arba balsu – suderinti galima ir su Amazon “Alexa”.

AUTOMATINIAI KARNIZAI
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AUTOMATINIAI KARNIZAI

Tahoma – „protingų“ arba išmaniųjų namų sistema, kasdienę 
rutiną paverčianti vienu malonumu! Jos pagalba galima 
valdyti visus elektrinius namų prietaisus, tarp jų ir langų 
uždengimus, iš bet kurio pasaulio krašto! Dar didesniam Jūsų 
patogumui – suprogramuoti scenarijai kiekvienai Jūsų dienai 
arba netikėtumui.
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AKSESUARAI
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Tiek salone, tiek jaukiuose Jūsų namuose 
Domus Lumina profesionalų komanda 
Jums padės priimti teisingą sprendimą 
renkantis gražuoles užuolaidas, 
romanetes ar kitą namų tekstilę. 
Padėsime pasirinkti tiek stilistikos, tiek 
funkcionalumo derme pasižyminčius 
langų uždengimus.

Sumodeliuosime tinkamiausią 
siuvimą Jūsų pasirinktiems audiniams, 
parinksime derantį bei Jūsų namams 
pritaikymą kabinimo būdą. Tik teisingai 
sumodeliavus, audinys atskleis visa savo 
žavesį!

Profesionalios, ilgametę patirtį turinčios 
siuvėjos pasiūs pasirinktus gaminius 
tiesiog tobulai! Juk svarbus kiekvienas 
dygsnis, kiekvienas siūlas – ir, be abejo, 
pasiuvimo greitis.

PASLAUGOS

KONSULTAVIMAS MODELIAVIMAS SIUVIMAS
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Pasiuvę užuolaidas ar romanetes, 
atvyksime jas pakabinti, kad Jums 
nereikėtų vargintis ieškant kruopštaus 
ir kompetentingo meistro karnizų ar 
bėgelių tvirtinimui, o atvykusi dizainerė 
ar technologė jas teisingai suklostuos, 
išlygins ir pakabins.

Be abejo, kas gali būti geriau už visada 
puikiai atrodančias užuolaidas be jokio 
vargo, todėl siūlome Jums ir audinių 
priežiūros paslaugas. Atvyksime į namus, 
nukabinsime gaminius, juos išvalysime, 
ir vėl pristatysime Jums kaip naujus. 
Tereikia paskambinti! 

KABINIMAS VALYMAS IR SKALBIMAS






